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تقــــــدمي

 منذ اأن ظهرت ال�صحافة الى الوجود قبل اكرث من قرن من الزمان ورمبا اأكرث، وهي 
توؤ�ص�س لنف�صها لتكون لها �صخ�صيتها العتبارية التي ت�صهم يف خلق الوعي و توجيهه... 
وبعد ظهور الإذاعة و التلفزيون وال�صينما وتطور الطباعة، فقد اأخذ الإعالم يوؤثر ب�صكل 
اأكرب، غري اأن العقود الإخرية �صهدت تطورًا هائاًل و مت�صارعًا يف و�صائل العالم بدخول 

التكنلوجيا عليها بو�صائلها احلديثة.

اخالقياته(  تاثرياته...  مهاراته...  و�صائله...  املعا�صر..  )العالم  كتاب  يتناول 
العالم بكل جوانبه، وهو ل ياأخذ التحولت اجلديدة فقط، وامنا يتناول تفا�صيل �صناعة 

العالم وتطور هذه ال�صناعة و م�صتجداتها.

اإن هذا الكتاب مبا يطرحه من مو�صوع، وكرثة امل�صادر التي رجع اإليها الباحث د. 
اإبراهيم ا�صماعيل، ف�صاًل عن خربته العمليه يف جمال العالم، يجعل هذا الكتاب ل 

غنى عنه لكل العاملني يف هذا املجال وللقارئ العام اي�صًا.

اإن اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية يف وزارة الثقافة والفنون والرتاث وهي تقدم 
ويفتح  القارئ  ذهنية  تطوير  يف  ي�صهم  ومعرفيًا  ثقافيًا  تنوعًا  تقدم  اإمنا  الكتاب،  هذا 

امامه �صبل املعرفة البناءة.

د.حمد بن عبدالعزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والرتاث
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املقدمة

جعلت عنوان هذا الكتاب الإعالم املعا�صر، واأق�صد به الإعالم الراهن املعا�س 
وو�صطاء  ومتلقني  ه��واة  اأو  حمرتفني  بالت�صال  كقائمني  النا�س  معه  يتعامل  ال��ذي 
ويف  الرقمية،  التكنولوجيا  با�صتخدام  التقليدي  الإعالم  تطور  ناجت  وهو  ومتفاعلني، 
بع�س اجلوانب ناجت اندماج الإعالم التقليدي مع الإعالم الرقمي، ويطلق عليه اأي�صا 
املتعددة،  الو�صائط  اإعالم  املواطن،  اإعالم  التفاعلي،  الإعالم  الإليكرتوين،  الإعالم 
ووظائف  مبعايري  يحتفظ  ي��زال  ول   ،Online الإنرتنت  �صبكة  على  احلي  الإع��الم 
الإعالم التقليدي جنبا اإلى جنب مع معايريه ووظائفه احلديثة، ومل اأ�صتح�صن عنوان 
الإعالم اجلديد لأ�صباب عدة منها، اأن كل ما هو جديد �صياأتي عليه يوم قريب تنتفي 
الإعالم  و�صف  ميكننا  ل  الآن  من  عاما  ثالثني  اأو  ع�صرين  فبعد  ال�صفة،  هذه  عنه 
طارئة  حالة  ت�صف  فالكلمة  باجلديد،  الراهنة  ووظائفه  ومعايريه  احل��ايل  بواقعه 
ق�صرية الأمد �صرعان ما حتل حملها الأحدث منها. ثم اإنه بالنظر اإلى واقع الإعالم 
ل العامل اإلى قرية اأو حتى  وما يلعبه من دور الآن جنده بفعل تكنولوجيا الت�صال حوَّ
بالرتاجع عن  ولي�س هناك ما يوحي  واملكان،  الزمان  غرفة حمدودة، حتدت عوامل 
هذا الواقع اإلى �صابقه بل كل املعطيات توؤكد التمكني لواقع الإعالم املعا�صر كي ي�صتمر 

طويال، ومن هنا اأجدين مطمئنا اإلى هذه الت�صمية اأو هذا العنوان.

الكتاب  الإقدام على تقدمي هذا  اإلى دوافع  الت�صمية  واإذا جتاوزنا احلديث عن 
مع  باآخر  اأو  ب�صكل  ويتعاملون  يتعاطون  اأ�صبحوا  اجلميع  اأن  املثال  �صبيل  على  فاأولها 
يف  العربي  الربيع  ث��ورات  ان��دلع  بعد  خ�صو�صا  املختلفة،  باأنواعها  الإع��الم  و�صائل 
تون�س وم�صر وليبيا واليمن و�صوريا، وثانيها اأن الكل - مبن فيهم الأميون - ميتلكون 
املائة  90 يف  واأكرث من  املعا�صر،  الإع��الم  و�صائل  اأهم  اأحد  املحمول  الهاتف  اأجهزة 
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ممن يجيدون القراءة والكتابة ومعظمهم من ال�صباب ميتلكون اأجهزة احلا�صب الآيل، 
لت اأهم مالمح الإعالم املعا�صر بح�صب تقرير  ويتعاملون مع �صبكة الإنرتنت التي �صكَّ
الحتاد الدويل لالت�صالت لعام 2012م، ف�صال عن تر�صيخ مكانة الو�صائل التقليدية 

من �صحافة واإذاعة وتليفزيون واأخذها بالخرتاعات التكنولوجية.

 وللوقوف على حجم النفجار الإعالمي واملعلوماتي �صاأورد بع�س الح�صائيات 
ال�صادرة عن الحتاد العاملي لالت�صالت يف نهاية الربع الأول من عام 2013: 

• اأن 	  2013 مايو  مطلع  يف   WhatsApp ال�  تطبيق  �صممت  التي  ال�صركة  اأعلنت 
عدد الر�صائل التي يتم تبادلها بوا�صطة هذا التطبيق ت�صل يف بع�س الأحيان اإلى 

ع�صرين مليار ر�صالة عربالعامل يف اليوم الواحد.

• 4 مليارات م�صاهدة يوميا ملقاطع فيديو اليوتيوب.	

• 8 مليار تغريدة كل يوم على تويرت.	

• 15 مليار بو�صت post وتعليق وم�صاركة واإعجاب كل يوم على الفي�س بوك. 	

• العامل 	 يف  ت�صدر  التي  الورقية  اليومية  ال�صحف  عدد  كان   2012 عام  نهاية  مع 
6600 �صحيفة، ويف نهاية الربع الأول من عام 2013 انخف�س العدد لي�صيح 6100 

ب�صبب حتول 500 �صحيفة اإلى الإ�صدار الإليكرتوين فقط.

• يبلغ عدد القنوات الف�صائية يف العامل حوايل 20800 قناة مفتوحة غري امل�صفرة.	

• يبلغ عدد املحطات الإذاعية يف العامل 23000 حمطة.	

عام  من  الأول  للربع  اح�صائيات  هي  الأرق��ام  هذه  اأن  اإلى  هنا  الإ�صارة  جتدر 
2013، وهي اح�صائيات متغرية كل يوم بل كل �صاعة.

املعايري  يف  تغيري  من  عليه  ترتب  وم��ا  امل�صبوق  غري  الإع��الم��ي  النفجار  ه��ذا   
ذكره  �سبق  ما  �إلى  ي�ساف  �أ�سا�سيا  د�فعا  كان  �ملتلقني،  ونوعيات  و�أمناط  �لإعالمية 
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من  النوع  هذا  من  العربية  املكتبة  ُخُلوَّ  عن   ف�صال  الكتاب،  هذا  لإ�صدار  دوافع  من 
الإ�صدارات، فمعظم ما هو موجود منها جمرد كتب تت�صم باختالف العناوين وجمود 
املحتوى، وحماولت متوا�صعة للحديث حول فوائد �صبكة الإنرتنت، لكنها كانت جادة 
يف وقتها. لذا عقدت العزم على اإجناز هذا الإ�صدار املتكامل حول “الإعالم املعا�صر.. 
و�صائله، مهاراته، تاأثرياته، اأخالقه“ ليكون اإ�صافة علمية ر�صينة ومتعمقة، م�صتعينا 
املجتهدين،  املحرتفني وحم��اولت  الإع��الم  رج��ال  من  وخ��ربة عدد  العملية  بخربتي 
ليكون هذا الكتاب مفيدا وعمليا لكل من ي�صتغل بالإعالم اأو ُيعلِّمه اأو َيَتعلَّمه اأو يتعاطى 

معه. ويتكون الكتاب من الأبواب والف�صول التالية:

�لباب �لأول: �لتعريف بالإعالم �ملعا�سر، ويحتوي على ثالثة ف�سول: 

الإعالم  املعا�صر.. مفهومه وخ�صائ�صه، ويقدم مفهوم هذا  الإعالم  الأول:  الف�صل 
وتعريفاته وخ�صائ�صه كاكت�صاح احلدود ال�صيا�صية واجلغرافية، رقمنة 

الو�صائل، التدفق املعلوماتي على مدار ال�صاعة، التنوع.. اإلخ.

الف�صل الثاين:  بيئة الإعالم املعا�صر، من حيث طبيعتها ومتطلباتها.

الف�صل الثالث: وظائف الإعالم املعا�صر، التي يجب اأن توؤديها كل و�صيلة ويراعيها كل 
اإعالمي.

�لباب �لثاين: و�سائل �لإعالم �ملعا�سر ومهار�ته، وي�سم �لف�سول �لتالية:

الف�صل الأول: ال�صحافة يف الإعالم املعا�صر، وتعريفها، واجلديد فيها، ومهاراتها.

الف�صل الثاين: الإذاعة يف الإعالم املعا�صر، وما طراأ على العمل الإذاعي من تطورات 
يف مراحله املختلفة.

بف�صل  املجتمعات  يف  اأحدثه  وما  املعا�صر،  الإع��الم  يف  التليفزيون  الثالث:  الف�صل 
التكنولوجيا الرقمية .
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�صبكات  مواجهة  يف  وحتدياتها  املعا�صر،  الإعالم  يف  الأنباء  وكالت  الرابع:  الف�صل 
التوا�صل الجتماعي.

الف�صل اخلام�س: العالقات العامة والإعالم املعا�صر، واملهارات التي يجب اأن تتوفر 
يف رجل العالقات العامة النوعي.

الف�صل ال�صاد�س: �صبكة الإنرتنت والإعالم املعا�صر )جماعات النقا�س، املواقع اخلربية 
بوك  كالفي�س  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  املدونات،  ويكيليك�س،  مثل 
وتويرت واليو تيوب وفليكر، واملواقع الإليكرتونية للموؤ�ص�صات املختلفة(.

ال�صغري ميتلك  اجلهاز  اأن هذا  وكيف  املعا�صر،  والإع��الم  املحمول  ال�صابع:  الف�صل 
مزايا و�صائل الإعالم التقليدية واحلديثة.

الف�صل الثامن: قواعد املعلومات، واأهميتها لالإعالميني، واإهمال الإعالم العربي لها.

الف�صل التا�صع: الو�صائط املتعددة والإعالم املعا�صر، ومهارات اإنتاجها

الف�صل العا�صر: امل�صجد والإعالم املعا�صر، ودوره على مر التاريخ و�صول اإلى دوره يف 
ثورات الربيع العربي.

�لباب �لثالث: تاأثري�ت و�أخالقيات �لإعالم �ملعا�سر، ويتكون من ف�سلني:

ب�صكل  العربي  الربيع  ثورات  ويف  عام  ب�صكل  املعا�صر،  الإعالم  تاأثري  الأول:  الف�صل 
خا�س.

الف�صل الثاين: اأخالقيات الإعالم املعا�صر، والرتكيز على اأخطاء وخطايا املهنة من 
جهة واأخالق املهنة من جهة اأخرى، وعلى حقوق وواجبات الإعالميني.

�ملر�جع: حيث ت�ستمل قائمة �مل�سادر �لأولية و�لأ�سا�سية و�لثانوية �لتي �عتمدنا 

عليها.
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بقيت �لإ�سارة  �إلى �أن �لقارىء �سيالحظ يف هذ� �لكتاب �سرد تفا�سيل مطولة 
يف بع�س �ملو��سع و�إعادة �سرح بع�س �ملهار�ت، ومرد ذلك كله حر�سي على �أل يكون 

هذ� �لكتاب تثقيفيا فح�سب، ولكن تعليميا �أي�سا يفيد �لطالب ورجال �لإعالم.

الدكتور / اإبراهيم اإ�صماعيل

الدوحة: ال�صبت 7 ربيع الأول 1434 ه�

19 يناير 2013 م

 





البـــــاب الأول
التعــريف بالإعـــالم املعا�صر
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الف�صل الأول

الإعالم املعا�صر مفهومه وخ�صائ�صه

التاريخ،  مر  على  الالمعقول)1(  م�صرح  وخمرجي  كتاب  واأعظم  اأ�صهر  اجتمع  لو 
وقرروا كتابة عمل م�صرحي يتخذ من الوطن العربي مكانا لأحداثه، ومن حكامه و�صعوبه 
�صخو�صا لأبطاله لن يذهب بهم اخليال اإلى م�صتوى غرائب وعجائب الوقائع والأحداث 
التي �صهدتها املنطقة العربية منذ احلادي ع�صر من �صبتمرب  2001 و�صول اإلى ثورات ما 

ي�صمى بالربيع العربي.

العرب  اأن  اإل  العربية  اجلغرافيا  نطاق  خارج  كانت  �صبتمرب   11 اأح��داث  اأن  فمع 
يتزعمه عرب،  الذي  القاعدة  بها مبا�صرة كون منفذيها من تنظيم  املعنيني  كانوا من 
ومعظم اأع�صائه عرب. ففي ذلك التاريخ تابع النا�س على �صا�صات الف�صائيات �صرب 
برج التجارة العاملي غري م�صدقني ما ي�صاهدونه باأم اأعينهم وهو يهوي، بل اإن بع�صهم 
املرة،  احلقيقة  على  اأفاقوا  اأن  اإلى  ال�صهرية،  الإليكرتونية  الأت��اري  لعب  من  لعبة  ظنه 

وتوالت التفا�صيل التي اأ�صبحت معروفة لدى اجلميع.

نتجاوز الزمن قليال مرورا بالقب�س على �صدام ح�صني من قبل القوات الأمريكية 
يف العراق وهو خمتبئ يف اإحدى احلفر، ومن ثم حماكمته على الهواء، واإعدامه �صنقا يف 
فجر عيد الأ�صحى، ونقفز اإلى اأحداث ما ي�صمي بالربيع العربي، فما كان ميكن لأحد اأن 
يت�صور الرئي�س التون�صي ال�صابق زين العابدين بن علي وهو يهرب من ثورة �صعبه حتت 
جنح الظالم هائما على وجهه يف �صماوات العامل يت�صول دولة ت�صتقبله، وما كان لأحد اأن 
يتخيل ثورة ال�صعب امل�صري على رئي�صه ح�صني مبارك يوم 25 يناير 2011 وخلعه يوم 
11 فرباير، والقب�س عليه وعلى اأولده ورموز نظامه اأمثال زكريا عزمي واأحمد نظيف 

)1( م�صرح الالمعقول هو اجتاه م�صرحي  �صعى اإلى التجديد والتخل�س من العامل الربجوازي، ظهر يف اأوروبا مع حالة النكفاء 
ته عليهم احلروب من ويالت.  النف�صي وردة الفعل ال�صلبية عند الأفراد نتيجة ما َجرَّ
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ورجال  وزرائ��ه  من  وعدد  عز  واأحمد  ال�صريف  و�صفوت  �صرور  وفتحي  العاديل  وحبيب 
ع�صره واإيداعهم ال�صجون، ومن ثم الإتيان به اإلى حماكمة علنية وهو طريح الفرا�س 
ممددا على �صرير املر�س والأ�صواء الكا�صفة املنبعثة من عد�صات الف�صائيات م�صلطة 
عليه تنقل احلدث اإلى اأرجاء الدنيا من اأدناها اإلى اأق�صاها متزامنا مع حلظة وقوعه 
يف م�صهد مل ياألفه العامل، ولكنه قد يتكرر مع غريه من الروؤ�صاء، ومهما اأطلق اأي اإن�صان 
خلياله العنان ما كان له اأن يتخيل الذي جرى للزعيم الليبي معمر القذايف واأولده على 
اأيدي الثوار حني األقوا القب�س عليه حالة كونه خمتبئا يف اإحدى اأنابيب املياه فاأو�صعوه 
اأبنائه  اأحد  اأيام، وكذلك التمثيل بجثة  �صربا، ونكلوا به قبل قتله والتمثيل بجثته عدة 
اأمام النا�س يف اإحدى الأ�صواق العامة، ويف اليمن قام الثوار ب�صيِّ اأو �صلق رئي�صهم علي 
الأبي�س يف  بال�صا�س والقطن الطبي  عبد اهلل �صالح، وظهر يف و�صائل الإعالم ملفوفا 

منظر فيه من ال�صحك والفكاهة بقدر ما فيه من ال�صخرية والبالهة. 

الإنرتنت  و�صائله احلديثة ممثلة يف  الإع��الم - بكل  الأح��داث كان  اأثناء كل هذه 
 - وال�صحافة  والتليفزيون  الإذاع��ة  يف  ممثلة  املتجددة  والتقليدية  املحمول،  والهاتف 
فيحللون  الأخبار  اآلف  يتابعون  اأمامه  النا�س  ت�صمر  اإذ  ومتاأثرا،  موؤثرا  اأ�صا�صيا،  لعبا 
النظر  ووجهات  الآراء  مون  ويقيِّ تفا�صيلها،  يتفر�صون  ال�صور  ويحدقون يف  م�صامينها، 

املتطابقة واملتناق�صة حول حقيقة وتفا�صيل ما يجري، ودوافعه وتداعياته.

نْته من  مكَّ تقنية  عليه من حتديثات  ما طراأ  للموقف  الإع��الم  ت�صيُّد  �صاعد على   
الو�صول اإلى م�صرح احلدث لنقله اإلى النا�س متزامنا مع وقوعه حتى لو كان هذا احلدث 
يف �صرق الكرة الأر�صية والنا�س يف غربها والعك�س �صحيح، بينما كان الواقع يف ال�صابق 
الن�صرات  تقدمي  مواعيد  اإل يف  العامل  اأح��داث حول  من  يدور  ما  يعرفون  ل  النا�س  اأن 

الإخبارية التي كانت ل تتجاوز مرتني اأو ثالث يف الأربع وع�صرين �صاعة على الأرجح.

ل�صيقة  اأ�صبحت  و�صائل  من  ا�صتجد  ما  كذلك  الإع��الم  ت�صيُّد  على  �صاعد  ومما   
النا�س  يفارقه  اأو  النا�س  يفارق  يعد  الذي مل  والذكي  العادي  النقال  كالهاتف  باملتلقني 
يحتاجون  امل�صتخدمني مبا  تزود  التي  الإنرتنت  و�صبكة  نومهم،  اأثناء  فرا�صهم  حتى يف 
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وما ل يحتاجون من الأخبار الآنية وامل�صتقبلية. والأكرث من هذا كله اأن اأفراد اجلمهور 
العاديني الذين كانوا متلقني فقط اأ�صبحوا اليوم قائمني بالت�صال، منتجني ومر�صلني 
املوؤ�ص�صات  يف  املحرتفون  بالت�صال  القائمون  اأ�صبح  كما  لنقلها،  وو�صطاء  لالأخبار 
الإعالمية الكربى متلقني يف حالت كثرية، هذا كله يجري ويتم على الرغم من اختالف 

الثقافات بني املجتمعات وُبْعد امل�صافات بني البلدان.

اإذن هي مرحلة الإعالم املعا�صر الذي لحت بوادره يف منت�صف الت�صعينيات من 
البع�س،  بع�صهم  اأمام  املختلفة  العامل  مناطق  يف  جميعا  النا�س  وو�صع  املا�صي  القرن 
وجعل من الكرة الأر�صية الكبرية مرتامية الأطراف غرفة �صغرية حمدودة امل�صاحة على 

ما فيها من تنوع الأطياف.

ما مفهوم هذا الإعالم املعا�صر ؟ وما �صماته ؟ ووظائفه ؟، وما ا�صتجد من و�صائله 
وطراأ على اأدواته ؟ وما مهاراته ؟، وتاأثرياته ؟، واأخالقياته ؟.

كل هذه الأ�صئلة وغريها تاأتي الإجابة عنها عرب �صفحات هذا الكتاب  الذي  ير�صد 
واقع هذا الإعالم املعا�صر وممار�صاته العملية، م�صتبعدا املناق�صات النظرية التي وردت 
يف ندوة هنا واأخرى هناك نظمتها موؤ�ص�صات اأو مراكز واأندية ثقافية واجتماعية بهدف 
الرتويج والدعاية لرباجمها الروتينية، ذلك لأن معظمها يركز على اجلوانب النظرية  
لدى  العلمي  التخ�ص�س  غياب  عن  ف�صال  العملية،  املمار�صات  عن  كثريا  تختلف  التي 

غالبية املنظرين فيها. 

تعريف الإعالم املعا�صر وخ�صائ�صه:

ظاهرة الإعالم املعا�صر اآخذة يف النمو والتطور والتجدد، واإحداث تاأثري عميق يف 
الهاتف  والف�صائيات و�صبكات  النا�س، فكل يوم يخرج علينا املزيد من ال�صحف  حياة 
املحمول واملواقع الإليكرتونية، مما يرتتب عليه  مزيد من القائمني بالت�صال واملتلقني 

والو�صطاء، يتبادلون الأدوار لت�صكيل مرحلة جديدة لالإعالم. 
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ومبا اأن هذه املرحلة مل تن�صج بعد،  اإذ ل تزال يف طور الت�صكيل والتكوين، فاإننا ل 
جند يف اأدبياتها زخما من التعريفات واملفاهيم املتعلقة مب�صتجداتها ومعطياتها، وهذا 
اأمر طبيعي اإذا اأخذنا يف العتبار اأنه ل يوجد تعريف حمدد لالإعالم  ب�صكل عام   يتفق 
عليه اجلميع، فكل ثقافة اأو مدر�صة اإعالمية لها تعريفاتها  ومفاهيمها اخلا�صة بها وفقا 
واإذا  اإلخ)1(.  اقت�صادية..  اأو  اأو دينية  �صيا�صية  �صواء كانت  تعتنقها  التي  لالأيدولوجيات 
كان الأمر كذلك فيما يتعلق بالإعالم ب�صكل عام فمن الطبيعي اأن ين�صحب على الإعالم 
املعا�صر، فال يوجد تعريف حمدد يتفق عليه اجلميع، مما دفعني ملحاولة تقدمي تعريف 
ميكن اأن يكون مو�صع اتفاق وحمل قبول اأو مناق�صة فيما بعد، ياأخذ يف العتبار الو�صائل 
اجلديدة التي ي�صتخدمها املحرتفون يف ممار�صاتهم الإعالمية على الرغم من اختالف 

توجهاتهم و�صيا�صاتهم.

تطور  نتيجة  ظهرت  التي  احلديثة  امل�صطلحات  من  املعا�صر  الإع��الم  فم�صطلح 
و�صائل الإعالم التقليدي وظهور و�صائل اأخرى مل تكن من قبل �صيئا مذكورا، ك�صبكات 
الإنرتنت والهاتف املحمول التي دخلت ب�صكل قوي كعنا�صر اأ�صا�صية يف حياة املجتمعات 
والنا�س بكل �صرائحهم، وعليه ميكننا القول اأن مفهوم الإعالم املعا�صر هو »ذلك الإعالم 
الذي يقوم على ا�صتخدام التكنولوجيا الرقمية، وتطبيقات الن�صر والبث الإليكرتونية، 
متيحا امل�صاركة للجميع كمنتجني ومتلقني للمادة الإعالمية وو�صطاء لتداولها والتفاعل 

معها بحرية ومرونة«.

الن�صف  ن�صتطيع حتديد بداية ع�صر هذا الإعالم ببدايات  التعريف  ووفقا لهذا 
الثاين من ت�صعينيات القرن املا�صي مع انت�صار �صبكة الإنرتنت يف العامل العربي واإدخال 
التقليدي، كما ميكننا حتديد خ�صائ�س  الإعالم  و�صائل  الرقمية يف عمل  التكنولوجيا 

و�صمات الإعالم املعا�صر على النحو التايل.

)1( اإبراهيم اإمام: درا�صات يف الفن ال�صحفي، القاهرة، مكتبة النجلو امل�صرية، 1999، �س 188.
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)1( �صمر طاهر: الإعالم يف ع�صر العوملة، القاهرة، نه�صة م�صر، 2011، �س 26.

رقمنة الو�صائل:

الرقمية،  التكنولوجيا  هي  املعا�صر  الإع��الم  و�صائل  يف  امل�صتخدمة  التكنولوجيا  
فاأي اإعالم ل يعتمد عليها يف جتهيزاته الفنية الآن ُي�صنَّف تقليديا، والواقع اأنه اختفى 
فلم يعد له وجود، ذلك لأن اأنظمة احلوا�صيب واآلت الطباعة امل�صتخدمة يف املوؤ�ص�صات 
والقنوات  الإذاعية  املحطات  يف  والب�صري  ال�صمعي  البث  اأجهزة  وتقنيات  ال�صحفية 
الف�صائية و�صبكات الهاتف اجلوال والإنرتنت ل تقوم الآن اإل على التكنولوجيا الرقمية 
وم�صاهما  طاغًيا  ح�صورها  واأ�صبح  الع�صر،  واقع  ي�صكل  رئي�صا  عن�صرا  اأ�صبحت  التي 
كان  وملا  الب�صر،  وحاجات  العلم  واأب��واب  احلياة  جمالت  من  الكثري  تطور  يف  بو�صوح 
الإعالم هو ديوان احلياة املعا�صرة كان لبد اأن يكون هو الرابح يف م�صمار ال�صباق نحو 

الأخذ باأ�صاليب احلياة احلديثة.

وا�صتخدام التكنولوجيا الرقمية يف الإعالم يعني بب�صاطة جودة الطباعة ال�صحفية 
يعني  كما  ال�صورة،  تفا�صيل  ل  تاأمُّ اأو  الن�س  قراءة  اأثناء  العني  ُتْرَهق  فال  وو�صوحها، 
و�صوح ونقاء ال�صوت يف البث الإذاعي، وال�صوت وال�صورة يف البث التليفزيوين واجلوال 

والإنرتنت، طاملا مل جتابه بعمليات ت�صوي�س متعمد)1(.

التفاعلية:

لراأيه  يقيم  ول  املتلقي  فعل  برد  كثريا  يهتم  ل  املر�صل  كان  التقليدي  الإع��الم   يف 
مع  يتفق  ما  انتقاء  على  البوابة  حرا�س  اعتاد  اأن  ال�صحافة  يف  احلال  واقع  كان  وزن��ا، 
�صيا�صة ال�صحيفة من ر�صائل القراء وردود اأفعالهم لل�صماح مبرورها للن�صر، ويف الإذاعة 
اأما يف  اإذا تعار�س مع وجهة نظر املوؤ�ص�صة،  اأي راأي على الهواء  والتليفزيون كان ُيقطع 
اإلى  املوؤ�ص�صات  معهم  وا�صطرت  بالت�صال  القائمون  ا�صطر  املعا�صر  الإعالم  منظومة 
من  وجودها  على  حر�صا  اإل  ل�صيء  ل  املتلقني،  اأفعال  ردود  اأو  اآراء  من  قدر  اأكرب  قبول 
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خالل الحتفاظ باأكرب قدر من هوؤلء املتلقني، يف ظل تزايد اأعداد املوؤ�ص�صات الإعالمية، 
واأقل  تاأثريا  واأقوى  جذبا  واأكرث  انت�صارا  اأو�صع  جديدة  و�صائل  الإعالم  منظومة  ودخول 
اإخبارية  مواقع  من  حتويه  مبا  الإن��رتن��ت  �صبكة  هي  وال��داين  للقا�صي  ومتاحة  تكلفة، 
واأخرى للتوا�صل الجتماعي، و�صبكات الهاتف املحمول الذي جمع خ�صائ�س بقية و�صائل 

الإعالم)1(.

التحرر من �صلطة الدولة:

فقدت الدول جزءا من �صيطرتها على الإعالم فلم يعد لها مطلق احلرية يف منع 
اأومنح الت�صاريح ملمار�صة الإعالم، اإذ اأ�صبح مبقدور كل موؤ�ص�صة اأو جماعة اأو حتى فرد 
اأن ميار�س الإعالم، وذلك مبجرد اإن�صاء موقع على ال�صبكة العنكبوتية دون احلاجة اإلى 
اإلى وزارات  اأو الرجوع  اأبواب مكاتب امل�صوؤولني للح�صول على الت�صريح،  الوقوف على 

الإعالم للح�صول على املوافقة.

والدولة التي تفكر يف حجب مواقع اإليكرتونية اأو اإيقاف خدمات الإنرتنت واجلوال 
ت�صع نف�صها يف مواقف تكون فيه مو�صع �صجب وا�صتنكار من املجتمع الدويل ومنظمات 
 حقوق الإن�صان املنت�صرة حول العامل وتعمل وفق اأجندات معينة ل�صالح جهات حمددة.

:Immediacy احلالية اأو الفورية

الن�صر،  اأولوية  متنحه  التي  ال�صحفي  اخلرب  عنا�صر  اأهم  من  احلالية  اأو  ة  اجلدِّ
الن�صر، ويف هذا يقول  ا�صتحق  واإل ما  اأن يحتوي على معلومة جديدة  له  بد  فاخلرب ل 
ولي�س  الأم�س  اأنه خرب  الأم�س، مع  اأقدم من خرب  لي�س هناك  الإعالم  اأ�صاتذة وخرباء 
خرب اأم�س الأول اأو الأ�صبوع املا�صي، فالقارئ عندما يطالع خربًا يف جريدة ما ويتذكر 

اأنه ُن�ِصر من قبل ي�صعر بعدم قيمته مهما كانت �صخامته.

)1( �صادية حممد حلمي: ال�صيا�صات الإعالمية واحلرب النف�صية، القاهرة، املحرو�صة للن�صر، 2011، �س 105.
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)1( جمال حممد اأبو �صنب: ال�صيا�صات الإعالمية، الإ�صكندرية، املعرفة اجلامعية، 2010، �س 79.
)2( ف�صيل دليو: التكنولوجيا اجلديدة والإعالم والت�صال،عمان،دار الثقافة،2011، �س 51.

م على مدار ال�صاعة الأخباَر واملعلومات اجلديدة التي  و�صائل الإعالم املعا�صر ُتقدِّ
يجهلها املتلقي ومل يكن على علم بها اإل حلظة مطالعتها، ففي التليفزيون مل يعد امل�صاهد 
كما كان يف ال�صابق م�صطرًا لالنتظار حتى موعد الن�صرة ليقف على اآخر الأنباء وتطورات 
الأحداث يف العامل، ذلك لأن كل قناة تخ�ص�س الآن �صريط اأنباء متحركا اأ�صفل ال�صا�صة 
يقدم ما يجري من اأحداث اأوًل باأول، واإذا كان احلدث من ال�صخامة مبكان فاإن القناة 
تقطع اإر�صالها املعتاد على الفور لتنقل احلدث من مكانه على الهواء مبا�صرة متزامنَا مع 
حلظة وقوعه Breaking news، وت�صت�صيف املتخ�ص�صني وامل�صئولني واملحللني لتحليل 
ل وجود الأقمار  وتف�صري ما يدور، واإلقاء ال�صوء على اأ�صبابه وتطوراته وتداعياته، وقد �صهَّ
ال�صناعية والتكنولوجيا الرقمية قيام و�صائل الإعالم بهذه املهام حتى لو كان احلدث 
يقع يف اأق�صى الغرب واملحطة التليفزيونية يف اأق�صى ال�صرق، بينما كان النقل املبا�صر 

يف املا�صي يقت�صر على ما يقع من اأحداث داخل الدولة ويف اأ�صيق احلدود)1(. 

ولو قام امل�صاهد بزيارة موقع اأي قناة على �صبكة الإنرتنت �صيجد وفرة من املعلومات 
مطبوعة وم�صورة، مرئية و�صمعية، مع روابط اإ�صافية حتيله اإلى املزيد. 

وما يقال عن الإعالم املرئي يقال كذلك عن الإعالم املطبوع، اإذ مل يعد القارئ 
بل  للتو،  وقع  خرب  تفا�صيل  املف�صلة  �صحيفته  يف  يقراأ  كي  الغد  اإلى  لالإنتظار  م�صطرًا 
بالتزامن  تفا�صيل احلدث  ملتابعة  الإنرتنت  �صبكة  ال�صحيفة على  اأن يزور موقع  يكفيه 
مع حلظة وقوعه و�صيجد اأكرث مما يطمح من معلومات يف �صكل ن�صو�س و�صور ومقاطع 
واآراء  امل�صئولني،  وت�صريحات  واملتخ�ص�صني  املحللني  تعليقات  عن  ف�صال  فيديو، 
القراء وامل�صاهدين، وهذا ما مل يكن متوفرًا قبل ع�صر الإعالم اجلديد اأو قبل انت�صار 
كذلك  ين�صحب  املطبوع  والإع��الم  املرئي  الإعالم  على  ينطبق  وما  العنكبوتية.  ال�صبكة 
ة والفورية اأ�صبحت جميعها �صمات اأ�صا�صية يف  على الإعالم الإذاعي، فاملبا�صرة واجلدِّ

العملية الإخبارية يف كل الو�صائل الإعالمية )2(.
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:Flexibility املرونة

وما  ال�صناعية  الأقمار  ووجود  الإت�صال،  و�صائل  يف  امل�صبوق  وغري  الهائل  التطور 
وانت�صار  الهواتف اخللوية  و�صبكات  الف�صائية  القنوات  اأعداد  ترتب عليه من طفرة يف 
الإع��الم  عمل  يف  عادية  غري  مرونة  خلق  خدمات  من  تقدمه  مبا  العنكبوتية  ال�صبكة 
اجلديد، فاأ�صبحت الو�صيلة الواحدة تقدم املعلومة يف اأكرث من �صكل اأوقالب،  اإما ن�صا 
اأو �صورة اأو م�صمعا اأو م�صهدا، ويف هذا يقول مدير التوظيف يف �صبكة )ال�صي اإن اإن( 
مل نعد نوافق على توظيف اأي قائم بالت�صال يف ال�صبكة اإل اإذا كان ي�صتطيع اأن يحرر 
ويذيع ويعر�س وين�صر وير�صل الأخبار واملعلومات يف �صكل ن�صي يتكون من كلمات وجمل 
وفقرات، اأو مدعومة بال�صور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، اأو يف ت�صجيالت �صوتية، 
لأن  وممار�صته،  ا�صتيعابه  الآن  الإع��الم  يدر�صون  الذين  الطالب  على  يجب  ما  وهذا 
ا جذريا، فالو�صيلة الواحدة اأ�صبحت تقدم  اأ�صاليب عمل الو�صائل الإعالمية قد تغري  تغريُّ
املعلومة الواحدة يف كل هذه القوالب جمتمعة، على عك�س ما كان يف املا�صي القريب اإذ 
كان التليفزيون ل يقدم املعلومات اإل مرئية م�صموعة والإذاعة ل تقدمها اإل م�صموعة، 

وال�صحيفة ل ت�صتطيع تقدميها اإل مطبوعة.

:Permanency الدميومة اأو الإ�صتمرارية

املق�صود هنا دميومة وا�صتمرار املنتج الإعالمي باأنواعه، املطبوع وامل�صموع واملرئي 
لفرتة اأطول دون اأن يلحقه ال�صرراأوالتلف، ففي ال�صابق احتاجت املحطات التلفزيونية 
املوؤ�ص�صات  واحتاجت  فارهة،  م�صاحات  ذات  وال�صرائط  لالأفالم  مكتبات  والإذاع��ي��ة 
ال�صحفية خمازن حلفظ بع�س اأعدادها ال�صابقة، وكان يحدث اأن ت�صيق هذه املكتبات 
واملخازن مبحتوياتها فت�صطر اإدارة املحطة اأو ال�صحيفة اإلى الإقدام على خطوة غاية 
يف اخلطورة، تنطوي على خ�صائر مادية وتراثية وثقافية ل تعو�س تتمثل يف التخل�س من 
اإدراك باأن القدمي هو الأكرث اأهمية وقيمة،  اأو الأ�صرطة باإتالفها، دومنا  اأقدم الأفالم 

ومبثابة كنز وثائقي ومعلوماتي ثمني ل يقدر بثمن)1(.
)1( علي طاهر مبارك: الإدارة والتطوير يف الإذاعة والتليفزيون، القاهرة، العربية للتدريب،2010، �س147.
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)1( اأ�صرف فهمي خوخة: التوثيق الإعالمي وم�صادر املعلومات، الإ�صكندرية، املعرفة اجلامعية، 2011، �س 62.

تزيد عن ثالثني  نة حتتفظ بجودتها ملدة ل  املَُخزَّ املادة  الأحوال كانت  اأح�صن  يف 
عامًا، بعدها تتناق�س جودتها تدريجيا، فال يعود ال�صوت وا�صحا ول ال�صورة نقية، ويف 
اجلرائد تبداأ الأوراق يف التاآكل والهرتاء، اأما الآن فكل �صيئ تغري، اإذ اأ�صبح يف الإمكان 
تخزين املادة املرئية وامل�صموعة واملطبوعة يف هارد دي�صك Hard disk ل يتجاوز حجمه 
مئات  البقاء  املحفوظة  املادة  لهذه  وف�صال على ذلك ميكن  درج مكتب �صغري،  حجم  
ال�صنني دون اأن تفقد ميزتها وجودتها، وميكن ن�صخها ونقلها اإلى وحدات تخزين اإ�صافية 

ب�صهولة .

ولإتاحة هذه املواد الإعالمية املخزنة للجمهور ت�صمح و�صائل الإعالم بالدخول اإليها 
والإ�صتفادة منها عرب ربطها ب�صبكة الإنرتنت، فما على املتلقي اإل زيارة موقع املوؤ�ص�صة 
الإعالمية على ال�صبكة العنكبوتية، ثم يدخل اإلى الأر�صيف اأو مركز التوثيق واملعلومات 
ب�صغطة على املاو�س )فاأرة الكومبيوتر( لينفتح اأمامه هذا الكنز املعلوماتي فيغرف منه 

ما ي�صاء)1(.

ال�صاعة،  م��دار  على  اخل��ربي  التدفق  دوام  هنا  بالدميومة  نق�صد  اأن  وميكننا 
فالإر�صال الإذاعي والتليفزيوين مل يعد يتوقف ليال، وال�صحيفة لها موقعها الإليكرتوين 
الذي يوا�صل بث كل جديد، ور�صائل املحمول ت�صل يف اأية �صاعة من ليل اأو نهار، و�صبكة 
الإنرتنت �صالل متدفق من الأخبار ل تنفد م�صادره اأو جتف منابعه، بل تتجدد يف كل 

وقت وحني.

:Capacity التخزين والإ�صرتاجع باأق�صى طاقة 

هذه اخلا�صية تت�صع لت�صمل احل�صول على املعلومات وعر�صها وحتليلها وتخزينها 
وا�صرتجاعها يف اأي وقت،  م�صتفيدة يف ذلك من التقنيات والأ�صاليب الفنية يف الطباعة 
التي  الأدوات  بني  مازجة  وال�صورة،  وال�صوء  وال�صوت  احلركة  وموؤثرات  والت�صوير 
جمهوره  اإلى  خاللها  من  ي�صل  التي  والأجهزة  الإعالمية،  للر�صالة  املنتج  ي�صتخدمها 

امل�صتهدف، حتى و�صلت العملية كلها اإلى املرحلة الإليكرتونية الكاملة ثم التفاعلية.
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اجتياز احلواجز ال�صيا�صية والطبيعية:

اأ�صبح العامل يف منظومة الإعالم املعا�صر غرفة �صغرية، كل من فيها يعرف كل 
�صيء عن الآخر املوجود فيها، لقد و�صع الإعالم املعا�صر النا�س من خمتلف الثقافات 
والأعراق اأمام بع�صهم البع�س، فمن خالل خدمات البالك بريي والآي فون والدرد�صة 
وامل�صنجر و�صبكات التوا�صل الجتماعي ميكن اأن جتد نف�صك اأنت املوجود يف اأية دولة 
عربية مت�صال مع اأحد الأ�صخا�س من املوجودين يف اأمريكا اأو الربازيل، وتتحدث معه اإن 
كنت جتيد لغته اأو يجيد لغتك، ويتناول احلديث كل �صوؤون احلياة، ويخو�س يف ال�صيا�صة 
وجتربة  راأي  على  واح��د  كل  يقف  بحيث  النظر،  لوجهات  تبادل  ويجري  والقت�صاد، 

الآخر)1(.

هم  الذين  بالآخرين  الت�صال  خدمة  ر  وفَّ امل�صتخدم  مع  الأجهزة  هذه  وجود  اإن 
اأ�صدقاء له يف ح�صابه على الفي�س بوك اأو تويرت طوال الأربع وع�صرين �صاعة.

التنوع املعلوماتي وحرية ال�صتخدام:

تت�صم  متنوعة  معلومات  املعا�صر  الإع��الم  يقدم  املعلوماتي  النفجار  هذا  ظل  يف 
الكم والكيف غري م�صبوقة، ويجعلها يف متناول اجلميع دون مقابل �صواء  ب�صخامة يف 
اأوحتى  اإبداء الراأي  اأو جماعات، ويتيح التعامل معها بالتفاعل من خالل  كانوا فرادى 

التحوير.

اإتاحة حرية التلقي والختيار:

اأهم �صمات وخ�صائ�س  والأخبار  للمعلومات  الر�صمي  النعتاق من قيود الحتكار 
الإعالم املعا�صر، فاأ�صبح املتلقي قادرا على الختيار بني الو�صائل الإعالمية التي تقدم 

ر�صدي �صحاتة اأبو زيد:م�صئولية الإعالم الإ�صالمي يف النظام العاملي اجلديد، الإ�صكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، 2011،   )1(
�س 148.
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قادرا  اأ�صبح  كما  اإليكرتونية،  اأو  مرئية  اأو  م�صموعة  اأو  مطبوعة  كانت  �صواء  له  نف�صها 
على اختيار وانتقاء ما يريد، وترك ما ل يريد من املحتوى الإعالمي الذي تعر�صه هذه 

الو�صائل)2(.

.htt//uqu.edu.sa 2( موقع جامعة اأم القرى(
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الف�صل الثاين

طبيعة البيئة الإعالمية

الإع��الم  اأو  التقليدي  الإع��الم  يف  كانت  �صواء  الإعالمية  البيئة  يف  العمل  طبيعة 
�ملعا�سر تختلف عنها يف �أية بيئة �أخرى، وعلى من يرد �لنخر�ط فيها �إدر�ك �أن عاد�ت 
كثرية يف حياته �صوف تتغري، فيجب اأن يكون م�صتعدا لهذا التغيري، واإل فلن يكون ع�صوا 

فيها لأنها �صتتخلى عنه ل حمالة.

والإعالمي املحرتف هو من يعي متاما متطلبات وقواعد بيئته وُيكيِّف نف�صه معها، 
الإعالم  بيئة  من  ممتد  وبع�صها  حديث  بع�صها  املتطلبات  هذه  يتناول  الف�صل  وهذا 
الو�صائل  تقنيات  وبتطور  الوقت  مب��رور  تتطور  اأنها  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  التقليدي، 

وم�صمون الر�صائل.

الكتابة اإلى جمهور عري�س من النا�س: 

لطبيعة  بالن�صبة  اإدراك��ه  املعا�صر  الإعالمي  على  مايجب  �صدارة  يف  ياأتي  مما 
الأطياف  متعدد  النا�س  من  عري�صا  جمهورا  يخاطب  اأو  يكتب  اأنه  الإعالمية  البيئة 
مر�صاة  يبتغي  اأن  وعليه  الثقافات،  متفاوت  التوجهات  خمتلف  الأ�صناف،  متنوع 
هوؤلء واأولئك جميعا. فالكاتب هنا ل يكتب خطابا ل�صديقه، اأو قطعة اإن�صائية �صمن 
مكنونات  عن  فيها  يعرب  التي  ال�صخ�صية  خواطره  من  خاطرة  اأو  املدر�صي،  الواجب 
دفينة يف نف�صه، فكل هذه الكتابات ل تهم جماهري الو�صيلة الإعالمية التي يعمل فيها، 
بل يهمهم ما يقدمه من اأخبار ومعلومات)1(. وكلما كانت املعلومات تهم اأكرب �صريحة 
الإعالمي  فعلى  ولذا  الإعالمية،  البيئة  طبيعة  مع  ان�صجاما  اأكرث  كانت  القراء  من 

(1) Games Glen Stovall: writing for the mass media, New York, Pearson Education, Copy 4, 

2012, Page 197. 
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املحرتف األ يتوقف عن ا�صتق�صاء حاجات النا�س، وا�صتطالع رغباتهم والوقوف على 
ليعمل على �صوئها. اهتماماتهم 

العمل بروح الفريق:

البيئة الإعالمية من اأكرث البيئات التي يتحتم العمل فيها بروح الفريق، وهذا يفر�س 
املوؤ�ص�صة  داخل  الإعالمية  الأ�صرة  اأفراد  بني  النف�صي  والن�صجام  املهني  التوافق  اإيجاد 
الواحدة، ذلك لأن الق�صة اخلربية الواحدة ي�صارك يف اإنتاجها وتقدميها للمتلقي اأكرث 
من ع�صرة اأفراد كاملحرر، رئي�س الق�صم، مدير التحرير، املدقق اأو امل�صحح، امل�صور، 

املخرج، املنفذ،  و�صول اإلى فني الطباعة وحتى املوزع.

وكذلك الأمر يف التليفزيون، فحلقة من برنامج  اأون�صرة اأخبار واحدة ي�صارك يف 
فني  ال�صوت،  فني  املونتري،  املخرج،  املذيع،  الن�صرة،  حمرر  منهم  الع�صرات،  اإنتاجها 
مع  وحتى  ال�صناعية  الأقمار  مع  يتعاملون  الذين  الفنيون  امل�صور،  املرا�صل،  الإ�صاءة، 

خطوط �لهاتف.

اإذن فالن�صجام والتوافق بني الزمالء من خمتلف الأق�صام اأحد متطلبات النجاح 
و�صروراته، وت�صهد بيئات العمل داخل الكثري من املوؤ�ص�صات الإعالمية هذا الن�صجام يف 
اأعلى م�صتوياته، ففي الفرتة التي عملت فيها بجريدة الأخبار امل�صرية كنت �صاهدا على 
مدى التوافق يف الأفكار بني كبار الكتاب اإلى درجة اأن الكاتب الراحل م�صطفى اآمني 
�صاحب عمود فكرة ل�صنوات طويلة على ال�صفحة الأخرية بجريدة الأخبار كان ي�صند 
اأثناء �صفره اإلى �صديقه الكاتب الراحل حممد فهمي عبد اللطيف اأحيانا كتابة العمود 
اأو  الفكرة  القراء اختالفا يف  اأن يلحظ  اآمني دون  بتوقيع م�صطفى  وُين�صر  نيابة عنه،  
الأ�صلوب، ول يزال منت�صبو موؤ�ص�صة اأخبار اليوم �صهودا على التوافق والن�صجام الكبري 
ياأتي  ف��الأول  ح�صني،  م�صطفى  الكاريكاتري  ور�صام  رجب  اأحمد  ال�صاخر  الكاتب  بني 

بالفكرة والثاين يرتجمها يف ر�صم كاريكاتريي معربِّ وموّجه نحو الهدف بدقة )1(.

ويف العديد من ال�صحف ي�صرتك �صحفيان يف كتابة مو�صوع واحد، والأكرث من ذلك 
)1( ه�صام عبد العزيز: �صحف م�صادرة يف م�صر، القاهرة، �صندوق التنمية، 2010، �س 44.
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يتولى �صحفي ما كتابة الق�صة اخلربية مبفرده ثم يوقعها با�صمه وا�صم اأحد زمالئه معا.

ال�صحافة، فكثري من املخرجني  والتليفزيون ل تختلف عنها يف  الإذاعة  واحلال يف 
يخرجون حلقات من الربامج وي�صعون عليها اأ�صماء زمالئهم، ويحدث هذا عندما يتغيب 
زميل عن العمل لظروف قهرية فيقوم اآخر باملهمة نيابة عنه، فمن خالل الحتكاك والتعاون 

اليومي مع بع�صهم البع�س عرف كل منهم اأفكار الآخر وطرق معاجلته واأ�صلوب عمله)1(. 

التوفر للعمل على مدار ال�صاعة:

العمل يف بيئة الإعالم املعا�صرل يقر التقيد مبواعيد للح�صور والن�صراف، فالقائم 
بالت�صال عليه اأن يدرك اأننا يف زمن التدفق املعلوماتي والإخباري على مدار ال�صاعة، 
مع  ال�صناعية  الأقمار  عدد  يف  اليومية  والزيادة  الرقمية  الت�صال  تكنولوجيا  فوجود 
وجود �صبكة الإنرتنت وما �صاحب هذا من كثافة يف الأحداث على ال�صاحة العاملية جعل 
نهر املعلومات يتدفق و�صالل الأخبار ل يتوقف، وهذه الطبيعة الإعالمية اجلديدة حتتم 
على الإعالمي املحرتف اأن يكون م�صتعدا للعمل يف كل الظروف والأوقات، فال يفارقه 
اأو يف �صباته ليال، فلرمبا يتلقى مكاملة من رئي�صه يكلفه فيها  الهاتف يف قيلولته نهارا 
مبهمة �صحفية على الفور، يف هذه اللحظة ل يتذرع باأن الوقت غري منا�صب لالت�صال 
بامل�صادر، اأو اأنه خارج �صاعات العمل، اأو ُيْبدي ا�صتياء من الت�صال ليال، بل يتوجب عليه 
اأن يبدي حما�صا وا�صتعدادا للقيام باملهمة على اأكمل وجه، فلقد اعتاد ال�صحفيون على 
اأن معظم الأحداث الكربى التي تهز العامل تقع فجاة وبدون مقدمات، ول تنتظر طواقم 
وا لها العدة ويجهزوا لها اأنف�صهم، ولقد مررت �صخ�صيا  بتجارب  الإعالميني حتى يعدُّ
عديدة من هذا القبيل خالل عملي يف جريدة ال�صرق القطرية، فمن طبيعة العمل يف اأية 
�صحيفة ما ي�صمى ب� » املحرر ال�صهران » اأو » النوبتجي » اأو » املناوب » الذي يتولى اإدارة 
اأن تبداأ  اإل بعد  اإلى بيته  التحرير يف ليلة نوبته حتى مثول اجلريدة للطبع، اأي ل يعود 
املطابع يف الدوران، واإذا كان هناك حدث متوقع  اأو يحتاج اإلى متابعة قد ي�صتدعي هذا 

)1( اأمرية احل�صيني: فن الكتابة يف الإذاعة والتلفزيون،بريوت، النه�صة العربية، 2012، �س 108.
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الأمر بقاءه يف اجلريدة حتى ال�صباح حت�صبا لأية تطورات، ولقد عاي�صت خالل �صنوات 
وعر�صه،  العامل  وقعت يف طول  اأحداثا ج�صاما  الكثريين غريي  مثل  بال�صحافة  عملي 
من بني هذه الأحداث اغتيال كل من راجيف غاندي رئي�س وزراء الهند، وحممد �صياء 
رئي�س اجلزائر،  بو�صياف  لبنان، وحممد  رئي�س  ورينيه معو�س  باك�صتان،  رئي�س  احلق 
وا�صحاق رابني رئي�س وزراء اإ�صرائيل، ومن بينها  اأي�صا دخول اجلي�س العراقي الكويت يف  
اأغ�صط�س عام 1990، وبدء معركة حترير الكويت يف عام 1991، ومعظم هذه الحداث 
اإلى  وبالتايل احتاجت  الكويت فكانت متوقعة  يتعلق باحداث  تاأتينا فجاة، وفيما  كانت 
املتابعة، وكنا حري�صني على اأن ت�صدر اجلريدة وبها كل التفا�صيل التي تتعلق باحلدث 

كبريها و�صغريها.

اأن  اأنه يف املناوبات الليلية الهادئة لبد  كان الزمالء يف اجلريدة قد تعودوا على 
يقع يف اللحظة الأخرية حادث ما يهز العامل ويتندرون بذلك، وكان ي�صدف اأن يحني 
منت�صف الليل دون وقوع حادث كبري، وما اأن ن�صتب�صر خريا ونبداأ يف فرز اأوراقنا وجمع 
الأنباء  بوكالت  التيكرز اخلا�صة  ماكينات  دقات  ن�صمع  بيوتنا حتى  اإلى  لنعود  اأقالمنا 
يعرفونها  جميعا  النا�س  اأ�صبح  التي  اإياها  الكلمة  لنقراأ  جميعا  اإليها  فنهرول  العاملية 
اإلى  اجلميع  ويعود  ال�صتعداد  حالة  نرفع  وهنا  ف��الن...«  »اغتيال  ثم  ومن   ، »عاجل« 
مكاتبهم، وقد ن�صتدعي بع�س املحررين من بيوتهم، فهذه التجارب رغم ما كان فيها من 
التعب والإرهاق كان فيها �صقل للخربة واكت�صاب املزيد من املهارات، ولقد اأردت �صرد 

هذه احلالت لأ�صع القارئ يف اأجواء وبيئة العمل ال�صحفي.

لنف�صه  ينتقي  اأن  ما  مذيع  اأو  ملحرر  يجوز  ل  الإذاع��ي  اأو  التليفزيوين  العمل  ويف 
اأثناء اإعداد جدول الن�صرات املواعيد النهارية ويرتك لزمالئه املواعيد الليلية، لكن من 
املتعارف عليه يف هذه البيئة اأن الزمالء يتبادلون مع بع�صهم البع�س املواعيد واملناوبات.

مواكبة البتكارات التقنية للمهنة: 

كل يوم ت�صرق فيه ال�صم�س وكل ليلة يطلع فيها القمر ن�صمع  ونقراأ عن جديد يف 
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عامل الإعالم، فالبحوث والدرا�صات التي ت�صتهدف املزيد من البتكارات والخرتاعات 
كل  يواكب  اأن  الناجح  الإعالمي  وعلى  �صريعة،  بوترية  تدور  التطور  وعجلة  تتوقف،  ل 
اإلى نف�صه  كل  جديد يف جمال عمله، ويف الغرب الأمريكي والأوروب��ي ينظر الإعالمي 
�صباح على اأنه ورقة بي�صاء اأو �صا�صة كومبيوتر خالية من الأيقونات، ويجب اأن ميالأ هذه 
ال�صفحة اأو ال�صا�صة باجلديد يف جمال عمله، �صواء كان هذا اجلديد اجتاهات حديثة 
يف فنون التحرير، اأو اأدوات تقنية دفعت بها �صركات التكنولوجيا الكربى لت�صهيل عمل 

ال�صحفيني)1(.

اإن اآخر هذه الأدوات هي اأجهزة الآي باد اأو الكومبيوتر اللوحي Notebook والآي 
فون والآي بود واجلالك�صي التي حققت حلم ع�صر املعلومات والت�صالت يف جوال يقوم 
والكامريا  الكاتبة  والآلة  والإنرتنت  والتلفزيون  والراديو  والكومبيوتر  الهاتف  بوظائف 
من  بلم�صة  ذلك  كل  وتفعل  الأر�صية،  الكرة  على  املواقع  لتحديد  الف�صائية  والبو�صلة 
العامل  حول  ال�صادرة  ال�صحف  مئات  ت�صفح  خاللها  من  وت�صتطيع  لل�صا�صة،  الأنامل 
مبختلف اللغات، وتقراأ فيها مئات الكتب الإليكرتونية املخزونة داخلها، اأو داخل املكتبات 
الإليكرتونية عرب كل البلدان، وحتى ي�صبح هذا الكتاب بني يدي القارىء �صتكون اأدوات 

جديد قد ظهرت.

اإن هذه الأجهزة بب�صاطة اأدوات لإنتاج وحترير واإخراج ال�صحف والكتب ون�صرها، 
اأفالم  و�صنع  وعزفها،  مو�صيقية  مقطوعات  وتاأليف  وتلوينها،  ت�صكيلية  لوحات  ور�صم 
اإذن لأجهزة  وبثها، فكيف  وتليفزيونية  اإذاعية  برامج  واإنتاج  بالكامل وعر�صها،  فيديو 

هذه اإمكاناتها ل يتقن الإعالميون ا�صتخدامها ؟!.

�صمولية املهارات والقدرات:

اأية و�صيلة من و�صائل الإعالم، ذلك لأن  تعني هنا قدرة الإعالمي على العمل يف 
القرن الواحد والع�صرين �صيكون  زمن املوؤ�ص�صات العمالقة، تطلق فيه املوؤ�ص�صة الواحدة 

)1( ريا�س الفريجي: حكايات اإعالمية، الريا�س،دار طويق، 212، �س61.
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عددا من القنوات التليفزيونية والإذاعية وت�صدر عددا من اجلرائد واملجالت وتن�صىء 
�ملو�قع �لإليكرتونية، ومن ينخرط للعمل يف موؤ�س�سات كهذه عليه �إتقان �لتعامل مع كل 
هذه الأدوات والقدرة على ممار�صة كل اأنواع العمل الإعالمي، ففي الإذاعة والتليفزيون 
يتوجب على الإعالمي املعا�صر اأن يجيد فنون  الإنتاج والإعداد والإخراج والتقدمي، ويف 
ذ، وكان ال�صحفيون الأوائل يجيدون حتى ميكانيكية  ال�صحافة يكتب وي�صور ويخرج وينفِّ
العمل ال�صحفي، فكثريا ما تعطلت ماكينات الطباعة اأثناء الطبع ليال وتولوا هم مهمة 

اإ�صالحها.

الثقافة الوا�صعة: 

والقانوين  والتاريخي  والنف�صي  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على 
»اأن  هي:  جميعا  الإعالميون  يعرفها  �صهرية  مقولة  وهناك  اإل��خ،   والعلمي..  والإداري 
الإعالمي يجب اأن يعرف �صيئا عن كل �صيء »، فال يلتم�س العذر لنف�صه قائاًل: مل اأكن 
اأعرف، فكما اأن اجلهل بالقانون ل يعفي من العقاب، فاإن اجلهل باملعلومة ل يعفي من 

العتاب، ول يحد من ا�صتخفاف النا�س باجلاهل.

خمتلف  من  ومعلوماته  م�صامينه  ي�صتقي  كونيا،  الآن  اأ�صبح  الإع��الم  لأن  ه��ذا 
ن الإعالمي من  امل�صادر، وي�صتقطب جمهوره من خمتلف البقاع، والثقافة  الوا�صعة مُتكِّ

الإملام الكامل باملو�صوعات عرب الو�صائل احلديثة املتطورة.

اإتقان مهارات وطرق قيا�س الراأي العام:

اإزاء  اأذهانهم  يف  ي��دور  ما  ومعرفة  اجلماهري  اجتاهات  على  الوقوف  اأج��ل  من 
الأحداث اجلارية والق�صايا وامل�صكالت التي ت�صغلهم، فعلى الإعالمي معرفة كيف يحدد 
العينات، وما اإذا كانت ع�صوائية اأو عمدية، ويف كال احلالتني يجب اأن متثل العينة كل 
اأدوات  ا�صتخدام  يتقن  اأن  وعليه  امل�صتهدف،  اجلمهور  الأق��ل  على  اأو  املجتمع  اأطياف 
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وغري  املنظمة  واملالحظة  ال�صتبيان  ا�صتمارة  ومنها  التقليدية  العام  ال��راأي  ا�صتطالع 
املنظمة واملقابلة ال�صخ�صية واحلديث ومنها الر�صد الإليكرتوين وح�صاب عدد القارئني 
حتليل  ثم  ومن  الإنرتنت،  �صبكة  خالل  من  معه  املتفاعلني  عليه  املعلقني  اأو  للمو�صوع 
بنتائج  واخلروج  وتف�صريها  ثم ر�صدها وحتليلها  ومن  البيانات،  بهدف جمع  امل�صمون 
اأو  ال�صحفية  الفنون  يتناولها يف  التي  املو�صوعات  �صوئها حتديد  على  ي�صتطيع  �صليمة 
الربامج التليفزيونية والإذاعية اأو على موقعه يف ال�صبكة العنكبوتية اأو حتى عرب ر�صائله 

الهاتفية )1(.

ور�صد وتو�صيف اجتاهات الراأي العام اإزاء الق�صايا املختلفة دور رئي�س من الأدوار 
وُي�ْصَند  الجتاهات،  هذه  حقيقة  على  القرار  �صناع  ليقف  الإع��الم،  بها  ي�صطلع  التي 
ُت بني اأن اأكون رئي�س دولة فيها  اإلى الرئي�س الأمريكي توما�س جيفر�صون قوله: لو ُخريِّ
حكومة ولي�س فيها �صحافة اأو دولة فيها �صحافة ولي�صت فيها حكومة لأخرتت الثانية لأن 
ال�صحافة �صوف تنقل يل رغبات النا�س َعالَم يتفقون وعالم يختلفون وعلى هذا الأ�صا�س 

ميكن اأن اأتخذ قراراتي. 

لباقة احلديث:

ولكنها  املعا�صر  الإع��الم  وليدة  تكن  مل  ال�صفات  بع�س  من  كغريها  ال�صفة  هذه 
ازدادت اأهميتها معه، وعنها قال بع�س احلكماء: » اإن املوهبة �صيء عظيم ولكن اللباقة 
ومراعاة  الكم،  ل  الكيف  على  والرتكيز  الكالم  ج��ودة  تقت�صى  واللباقة   « اأعظم  �صئ 

م�صاعر الآخرين والتجاوب معها مبا يجعل التفاهم �صهاًل والإقناع مي�صورا.

باأهميتهم  واإ�صعارهم  وامل�صادر  ال�صيوف  مع  والتعاطف  الود  اإظهار  اللباقة  ومن 
دون مغالة، والبتعاد عن كل ما يبعث على اإثارة احلزن وال�صيق والقلق يف نفو�صهم كاأن 
يذّكر ال�صخ�س املعاق باإعاقته، فاإذا ما وقع الإعالمي دون ق�صد يف موقف حرج من هذا 
القبيل عليه اأن يت�صرف بطريقة لبقة، ويحول اجتاه احلديث اإلى ناحية اأكرث تفاوؤل واأقل 

)1( �صمري عبد الواحد: مناهج البحث يف الدرا�صات الإعالمية، القاهرة، 2012، �س194. 
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ت�صاوؤما دومنا امل�صا�س باحلقيقة)1(.

والثناء  نفاق،  دون  العابرة  املجامالت  اإهمال  عدم  اللباقة  مقت�صيات  من  اأي�صا 
املخل�س دون اإطراء، وعلى املذيعني خ�صو�صا اأن يجتهدوا يف حفظ  الأ�صماء واملنا�صب 
والألقاب، لأن كثريا ما يوِقعون �صيوفهم يف حرج �صديد عندما يخطئون يف ذكر اأ�صمائهم 
اأمر غري حممود يدل على ال�صعف  الت�صحيح، وهذا  اإلى  ومنا�صبهم في�صطر ال�صيف 

املهني. 

يف مناق�صاته مع  “اأنت”  املخاطب  التزام �صمري  الإعالمي  اللباقة على  وتفر�س 
ال�صيف، والإقالل من �صمري املتكلم “اأنا”، ولو تاأملت يف حميط عملك لوجدت زمالءك 
ينفرون ممن ي�صتخدم دائما �صمري املتكلم “اأنا”، كما اأن على الإعالمي عدم ال�صخرية 

من الآخرين اأوال�صتهزاء بهم على نحو ما نرى هذه الأيام يف برامج التوك �صو.

والإعالمي الناجح ل يجد حرجا يف العرتاف باخلطاأ والت�صليم به، فاأف�صل الطرق 
يتكلم  اأكرث مما  ي�صتمع  اأن  به ب�صجاعة و �صراحة، وعليه  لت�صحيح خطاأ ما العرتاف 
اأواملعنى  احلديث  يبرت  واأل  ا�صتثنائية،  اأهمية  ذي  مو�صوع  اإلى  ال�صيف  يتطرق  عندما 
م دون اخلروج عن حدود  مبقاطعة املتحدث قبل اإمتام الفائدة، ويبت�صم اأكرث مما يتجهَّ

التزان والوقار.

التحدث بطالقة: 

من �صفات الإعالمي املتمكن التحدث بطالقة مع القدرة على البتكار والإبداع يف 
نف�س الوقت، فين�صاب الكالم من فمه كال�صالل اإذا كان مذيعا والكتابة من يده ك�صال�صل 
الذهب اإذا كان �صحفيا، دومنا ح�صو اأو لغط اأو تلعثم، فهذا يعطي انطباعا للمتلقي اأن 

القائم بالت�صال واثق يف نف�صه متكمن من اأدواته.

)1( م�صطفي كناكر: الإعالميون يف القنوات الف�صائية، دم�صق، دار النوادر،2012، �س 128.
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فهم طبيعة عمل العالقات العامة:

من حيث اأهدافها ووظائفها والأ�ص�س العلمية ملمار�صتها، والقدرة على بناء عالقة 
جيدة مع اجلمهور، وهذا يقت�صي من الإعالمي اخللق احل�صن، فيلتف اجلمهور حوله، 
ولعلنا نتذكر الن�صيحة الذهبية التي وردت يف القراآن الكرمي بقول اهلل تعالى خماطبا 
اآل   « القلب لنف�صوا من حولك}  ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم: {ولو كنت فظا غليظ 

عمران اآية 159«.

ولكي يكون الإعالمي على عالقة ح�صنة باملتلقني يجب اأن يتحلى بالتوا�صع، ففي 
احلديث النبوي ال�صريف عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: » من توا�صع هلل 
رفعه ومن تكرب خف�صه » لأن الغرور يودي به اإلى نفور النا�س وعزوفهم عنه مع اأن مهمته 

يف املقام الأول جذبهم اإليه.

الو�صامة وح�صن املظهر:

ال�صرورية  ال�صفات  من  واعتربوها  التقليدي  الإع��الم   يف  اخل��رباء  عليها  �صدد 
لالإعالمي لأنه واحد من قادة الراأي العام، وبالتايل فهو دائما مو�صوع حتت املالحظة، 
اأن اجلمهور ل يعري املظهر اهتماما، ففي دول عربية عديدة كثريا  ويخطئ  من يظن 
ما توجه انتقاداته احلادة اإلى مذيعي ومذيعات املحطات الر�صمية ب�صبب غياب املظهر 

احل�صن اإلى حد ما عند بع�س مذيعيه ومذيعاته.

ربطة  مع  الثالث قطع  ذات  البذلة  الإعالمي  يرتدي  اأن  باملظهر  الهتمام  يعني  ول 
العنق وهو ذاهب لإجراء حوارات مع املزارعني يف احلقول اأو ملتابعة كوارث الطق�س وحوادث 

ال�صري واحلرائق، اأو متابعة �صري معركة حربية من و�صط امليدان فلكل مقام مظهره )1(.

ولكن لوحظ مع بداية ع�صر الإعالم الرقمي  وانت�صار الربامج احلوارية وبرامج 
التوك �صو تخلي كثري من املذيعني عن هذه ال�صفة دون اأن ينتق�س النجاح اجلماهريي 

لرباجمهم.

)1( ف�صل جمعة: قادة الراأي املوؤثرون، بريوت، البقاع للن�صر، 2012، �س 238.
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الف�صل الثالث

وظائف الإعالم املعا�صر

ياأتي الإعالم دائما يف مقدمة املجالت التي تاأخذ باأ�صباب التقدم العلمي والتطور 
التكنولوجي، الأمر الذي يجعله مت�صما باملرونة، فال يتكل�س اأو يتحجر عند منط واحد، 
اأهداف الإعالم ميكن  اأو ُيوَقف خلدمة هدف ثابت ل يتغري، ولذا فاإن ما يطلق عليها 
اأن تكون اأي�صا وظائفه، وهي عر�صة للتغيري والتبديل تبعا للتقلبات ال�صيا�صية والأزمات 

القت�صادية والتحولت الجتماعية، وحتى الأجندات اخلا�صة.

يبقى  وتناق�صات  الآن من حتولت  الإعالمية  ال�صاحة  ت�صهده  النظر عما  وب�صرف 
لالإعالم وظائف تقليدية �صامية اأداها على مر التاريخ ول يزال يوؤديها منذ اأن كان تقليديا.

لكن يف ظل الأجواء ال�صيا�صية غري ال�صحية تطفو على ال�صطح وظائف واأهداف  
جديدة تن�صجم متام الإن�صجام مع �صيا�صة مكيافيللي التي تقوم على مبداأ الغاية تربر 
كثري من  النهج يف  زّكى هذا  وقد  م�صروعة،  الو�صيلة غري  تلك  كانت  لو  الو�صيلة، حتى 
عن  والتخلي  الأخ���الق  ْعف  و�صَ ال���دول،  بني  والنزاعات  ال�صراعات  تفاقم  احل��الت 
الذين  اأولئك  خا�صة  الإعالميني،  بع�س  لدى  ال�صمري  وغياب  والقيم،  كثرياملبادىء 

ارتبطوا بتكتالت  واأيدولوجيات معينة على ح�صاب املهنة )1(.

فا�صتخدام الإعالم لتزكية هذه ال�صراعات اأ�صبح ظاهرة تبعث على القلق، خ�صو�صا 
اأنه ي�صتخدم ك�صالح ما�س بفعل قوة تاأثريه الناجمة عن �صرعة انت�صار اخلرب، ف�صال عن 

احلرية املطلقة يف تناول املو�صوعات التي كانت يف ال�صابق من املحظورات واملحرمات.

ويف معر�س حديثنا عن وظائف الإعالم نتناول الوظائف ال�صامية التقليدية، واأما 
يتم  ال�صرف والأخالق اهتماما  التي ل تقيم لالإيجابيات وزنا ول تعري ملواثيق  الأخرى 

تناولها يف الف�صل اخلا�س باأخالقيات املهنة.

)1( عالم خالد ال�صرور: و�صائل الإعالم وال�صراعات ال�صيا�صة، عمان، دار اأ�صامة، 2012، �س 42. 
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الوظائف ال�صامية لالإعالم:

اإدراك  يلبي الإعالم منذ ظهوره لأفراد املجتمع رغبات عديدة، منها رغبتهم يف 
الآخرين،  مع  والقت�صادي  وال�صيا�صي  الجتماعي  والتوا�صل  حولهم،  يدور  ما  ومعرفة 
على  احلكم  من  متكنهم  التي  ال�صحيحة  املعلومة  اإل��ى  والو�صول  والتعلم،  والتثقيف 
الأ�صياء وو�صعها يف اإطارها ال�صحيح)1(. واإلى هذا ذهب توما�س فرانك مدرب الكتابة 
والتحرير يف �صحيفة US Today الأمريكية بقوله لل�صحفيني اجلدد: “ل اأحب التعاطي 
اأقتنع  اأو  موقفًا جديدًا  بها  اأبني  اأن  اأ�صتطيع  معلومة  يقدم يل  كان  اإذا  اإل  الإع��الم  مع 
اأكون  ب�صكل ما يف حياتي، بحيث  تفيدين  الأقل  اأو على  اأنا عليه،  الذي  ب�صحة موقفي 
الإعالم  و�صائل  على  وبالتايل  �صليمًا،  حكمًا  عليه  واحلكم  حويل  يدور  ما  لتقييم  اأهاًل 
التي متطرنا يف كل حني باأخبار ل جدوى منها، في�صيع منا عمرنا يف قراءتها ومالنا يف 

�صرائها األ تن�صر اأية معلومة اإل اإذا كانت لها وظيفة حمددة ” .

و�صائل  تاأثريات  على  بناء  اأخرى  مهام  الإعالم  دور  اإلى  الباحثني  بع�س  وي�صيف 
الإت�صال اجلديدة، منها التغلب على الزمن بت�صجيل وحفظ املعلومات والتاأريخ، وعلى 
املكان عرب مرونة و�صرعة احلركة، وانكما�س الفوارق الإجتماعية وت�صييق الهوة الطبقية 
تو�صع  وقد  وامل�صاعر.  الأفكار  من  هائل  كم  ونقل  املجتمع،  طبقات  لكل  املعرفة  باإتاحة 
وحتقيق  الإن��ت��اج،  كفاءة  ورف��ع  اجلهل،  مكافحة  ال�صابقة  املهام  اإل��ى  فاأ�صاف  البع�س 

الإنتماء الوطني)2(. 

واحلقيقة اأن معظم ما ذكر يف املراجع الإعالمية من وظائف الإعالم �صواء كان 
تقليديا اأو معا�صرا ميكن ح�صره يف التايل:

- التثقيف.           - الإخباراأوالإعالم.
- الت�صلية والرتفيه. - التوجيه. 

- التغطية ال�صريعة للحدث. - النقد والتغيري.

)1( اإبراهيم اإمام: درا�صات يف الفن ال�صحفي. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. 1991م.
والتوزيع،  للن�صر  العربي  القاهرة،  الأخبار،  ون�صر  انتقاء  درا�صة يف  ال�صحفي..  �صو�صيولوجيا اخلرب  النبي:  الفتاح عبد  )2( عبد 

1989م، �س 83.
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- خلق حراك جمتمعي فوري.  - التغطية املتعمقة للحدث. 
- فتح نوافذ للمجتمعات املغلقة. - الدعاية والإعالن.

- الرتويج الإعالمي للدولة املمولة.

–  وظيفة الإخبار اأو الإعالم:  اأوًل 

اأولى الوظائف واأهمها، لأن كل فرد يف املجتمع لديه رغبة ت�صل اإلى م�صتوى  تعد 
�صلبية، رغبة يف  اأو  اإيجابية  كانت  �صواء  اأح��داث  يدور حوله من  ما  الغريزة يف معرفة 
مراقبة البيئة لتجنب الأخطار التي تهدد وجوده، واقتنا�س الفر�س التي تكفل ا�صتمراره، 
ى هذه الوظيفة لذاتها ولكن لتنبني عليها مواقف وتت�صكل اجتاهات، اأو  وبالتايل ل ُتوؤَدَّ
ت�صدر بناء عليها قرارات من قبل ال�صلطة احلاكمة لتوجيه الأفراد نحو ما تراه �صحيحا. 
الأ�صعار، وعدم  تك�صف عن غالء  التي  الأخبار  ن�صر  الإعالم  و�صائل  يتوالى يف  فعندما 
قدرة النا�س على تلبية احتياجاتهم من ال�صرورات، فاإن هذا يدفع امل�صئولني يف ال�صلطة 
اإلى التدخل ب�صن القوانني واتخاذ الإجراءات التي حتد من هذا الغالء، اأو ترفع معدلت 
الدخل من خالل زيادة الرواتب والأجور واملعا�صات، وهذا من �صاأنه اأن يخلق مناخًا من 

التفاهم بني ال�صعب والنظام احلاكم )1(.

وتعرف النخبة احلاكمة اأن اأفراد املجتمع لديهم الرغبة يف الوقوف على ال�صيا�صات 
الداخلية واخلارجية للدولة، وعلى حجم الإجنازات التي يتم حتقيقها يف الداخل من 
حول  بالأخبار  املختلفة  الإع��الم  و�صائل  عرب  فتدفع  ذل��ك،  اإل��ى  وما  وخدمات  مرافق 
املختلفة  النظر  وللوقوف على وجهات  والنتماء،  التاأييد  لك�صب  امل�صاريع  تفا�صيل هذه 
د�خل �ملجتمع، و�إ�سر�ك �أفر�ده يف تنفيذ بر�مج �لتنمية و�لإنخر�ط يف �لعمل �جلماعي. 

وعلى ال�صعيد الدويل تثبت الأحداث الكربى التي تقع يف طول العامل وعر�صه اأن 
كل جمتمع يهتم مبا يدور من اأحداث لدى الآخر، وقد ازداد هذا الإهتمام مع تطور تقنية 
اإلى  الدول،  بني  امل�صالح  فيه  ت�صابكت  اإعالميا جديدا  نظاما  اأفرزت  التي  الإت�صالت 
درجة اأن جمتمعات الن�صف الغربي من الكرة الأر�صية اأ�صبحت ل تنام اإل وقد اأحيطت 

)1( �صليمان �صالح: اأخالقيات الإعالم، الكويت، دار الفالح،2012، �س 131.



- 44 -

علمًا مبا وقع من اأحداث يف جمتمعات الن�صف ال�صرقي، والعك�س �صحيح. 

وهذا الهتمام له اأ�صبابه القت�صادية والجتماعية، فاقت�صاديًا نالحظ اأن ال�صعوب 
اأوروبا واأمريكا على �صبيل املثال تهتم باأخبار احلروب التي تقع يف  منطقة ال�صرق  يف 
الأو�صط، خا�صة يف منطقة اخلليج العربي، لأن مثل هذه احلروب توؤثر تاأثريًا مبا�صرًا 
اأخرى، على  �صعوب  اأية  اأكرث من  الذي هو ع�صب احلياة عندهم  البرتول  اأ�صعار  على 
اعتبار اأن دولهم دول �صناعية ل غنى لها عن هذه الطاقة، وعلى اعتبار اأن الأ�صر يف هذه 
الدول هي الأكرث ا�صتهالكًا للوقود لي�س لت�صيري املركبات واحلافالت فح�صب واإمنا اأي�صًا 
لت�صغيل اأجهزة التدفئة خ�صو�صًا يف ف�صل ال�صتاء حيث تنخف�س درجة احلرارة اإلى ما 
دون ال�صفر. اأما اجتماعيا فاإن كثريًا من اأفراد املجتمعات النامية يدفعهم الف�صول اإلى 
الإنفتاح  يريدون  املتقدمة، حيث  الدول  الآخرين يف  و�صلوكيات  عادات  ودرا�صة  معرفة 
على جتاربهم و�لإ�ستفادة من ممار�ساتهم و�أمناط �سلوكهم يف �سبيل حتقيق �لكثري من 
الطموحات ال�صخ�صية واملجتمعية، فالفرد الطموح يف الدول النامية عندما يقف على 
اأخبار الآخرين، ويراقب �صلوكهم وما ترتب عليه من م�صتويات اأف�صل لي�س يف امل�صاعر 
اأنه لو �صلك  اأي�صا يخرج با�صتنتاج  والعواطف فح�صب ولكن يف جوانب احلياة املختلفة 
م�صلكهم لتحقق له ما حتقق لهم، وهنا يكون اخلرب ال�صحفي  قد �صاهم عرب وظيفة 
الإعالم لي�س يف حتقيق التوا�صل مع املجتمعات الأخرى فقط ولكن يف النهو�س بالتنمية 

اأي�صا.

وهذه الوظيفة من وظائف الإعالم  وجدت منذ اأن وجد اخلرب ب�صكل عام، مبعنى اأنه 
مل يكت�صبها بفعل و�صائل الإعالم احلديثة وتاأثريها، ولكنها كانت موجودة يف كل مراحل 
الإعالم املختلفة، مبا يف ذلك مرحلة الإعالم ال�صفهي اأو الإعالم ال�صعري، حيث كان 
ال�صاعر هو �صحفي القبيلة اأو الناطق با�صمها، والإعالمي الذي يعر�س م�صاكل املجتمع 
وي�صكل الراأي العام، فهذا ال�صاعر اأبو العتاهية يوظف �صعره لأغرا�س الإخبار والإعالم 
عن الأو�صاع املعي�صية يف الدولة، وموجات الغالء والفقر التي اجتاحت املجتمع، ويتمنى 
اأن ت�صل هذه الأخبار اإلى احلاكم لتجد عنده اأذنًا �صاغية فيتدخل لو�صع حد لها ويرفع 

الغالء عن �صعبه، فيقول:
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م���ت���وال���ي�����������������������ة ن�������ص���ائ���ح���������������ا  م  َم����������ْنُ م������ْب������ل������ٌغ ع�����ّن�����ي الإم������������������������ا
�����������������������������������ع����ار ال������رع������ي������ة غ����ال����ي����ة اأ�����ص���������� الأ��������ص�������ع�������ار  اأرى  اأيّن 
ف���ا����ص���ي���ة ال�����������������ص��������رورة  واأرى  ن�����������زرًة امل�����ك�����ا������ص�����������ب  واأرى 
ئ����ح�������������������ة مت����������ّر وغ����ادي����������������������������������ة را ال���������ده���������ر  غ�������م�������وم  واأرى 
اأولده�����������������������������������ا م���ت���ج���اف���ي�����������������������ة ع���ن ف����ي���������ه  امل�����را������ص�����ي�����ع  واأرى 
ي�������ص���م�������������������و اإل�������ي�������ك وراج�����ي�����������ة ي�������������زل مل  راج  ب�����������ني  م�����������ن 
������������������������������وات �������ص������ع������اف ع����ال����ي����ة ي�������������ص������ك������ون جم��������ه��������دة ب�����اأ������ص������
مت�����������ص�����ي وت�����������ص�����ب�����������ح ط�����اوي�����������ة م����������ن م�������������ص������ي������ب������اتُ ج�����������������������ّوع

اإلى اأن يقول:
��������������������ك م�������ن ال������رع������ي������ة ����ص���اف���ي���ة األ�����ق�����ي�����ُت اأخ��������ب��������ارًا اإل��ي������������������������������
وم����������ودت����������ي ل��������ك �������ص������اف������ي������ة)1( ون���������ص����ح����ي����ت����ي ل��������ك حم���������ص���������ٌة

الإعالم  وظيفة  بذور  طياته  يف  يحمل  كان  البدائي  املجتمع  اأن  لنا  يت�صح  وهكذا 
عظمتها،  اأوج  فيه  املدنية  بلغت  الذي  احلديث  باملجتمع  بالنا  فما  الإخبار،  يف  املتمثلة 
واأ�صبحت الكرة الأر�صية يف ظله غرفة �صغرية يعرف كل من ي�صكنها ما يدور بداخها، 
اأ�صطح  والأكرث من ذلك اأن �صكان الأر�س اأ�صبحوا يعرفون بع�صًا مما هو موجود على 

الكواكب الأخرى من خالل اإر�صال مركبات الف�صاء يف رحالت ا�صتك�صافية اإلى هناك.

ثانيًا – التثقيف:  

ال�صخمة  للكميات  الأكرب  املورد  واجلديدة  التقليدية  و�صائله  عرب  الإع��الم  يعترب 
التفا�صيل  والأقدر على اخلو�س يف  بالثقافة،  القارئ  تزود  التي  اليومية  املعلومات  من 
اخلرَب  ذلك  يف  اخلرُبال�صحفيُّ  ويفوق  املتلقي،  تهم  ق�صية  باأية  اخلا�صة  ال�صرورية 
لزمبري،  ريت�صارد  للباحث  درا�صة  1 ح�صب  اإلى   4 بن�صبة  التليفزيوينَّ  واخلرَب  الإذاع��يَّ 

)1( اإبراهيم اإمام: الإعالم الإ�صالمي املرحلة ال�صفهية، القاهرة، مكتبة الأجنلو امل�صرية، 1980م، �س 41.
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ذلك لأن الروايات الإخبارية املفرطة التعقيد والت�صابك والتي يتعني تقدمي �صروح لها 
بو�صع ال�صحفي اأن يعاجلها املعاجلة التي تر�صي القارئ يف حني اأنه لي�س بو�صع املحرر 
يف الإذاعة والتليفزيون فعل ذلك. وهذا من �صاأنه تدعيم قدرة الأفراد على اإدراك ما 
يجري حولهم من اأحداث يومية، وعلى ربط الأ�صباب بامل�صببات، فيتاأ�ص�س لديهم �صرح 
للمعرفة يوؤهلهم لتخاذ املواقف، واإ�صدار الأحكام ال�صليمة، وتف�صري الأحداث وحتليل 

ن لديهم من ر�صيد ثقايف )1(. حركتها يف املجتمع، وبالتايل الت�صرف على �صوء  ما تَكوَّ

ول يتوقف الدور التثقيفي للخرب ال�صحفي على فئة معينة من املتلقني واإمنا ميتد 
لي�صمل كل الفئات، فهناك اأخبار موجهة اإلى ال�صيا�صيني واأخرى اإلى الإقت�صاديني وثالثة 
اإلى الأطباء، وهكذا اإلى املهند�صني واحلرفيني والعمال كل يف جمال تخ�ص�صه وعمله، 
واملحطات  عربال�صحف  ب�صهولة  الأخبار  من  مبتغاها  اإل��ى  ت�صل  اأن  فئة  لكل  وميكن 
الف�صائية والإذاعية ومواقع التوا�صل الجتماعي على �صبكة الإنرتنت والهاتف املحمول)2(.

وتراث  ال�صعبي  املوروث  ونقل  الأدبي،  التثقيف  الوظيفة كذلك  ويندرج حتت هذه 
الأمة الإجتماعي من جيل اإلى جيل، اأو ربط الأجيال احلالية بتاريخهم.

ومن اأمثلة ذلك ن�صر اأخبار الإكت�صافات الأثرية وتفا�صيلها من حيث الزمان واملكان 
والقيمة التاريخية والثقافية لالأثر، ويندرج حتتها كذلك تكوين الفرد من حيث اخُللق 
اخلرب  �صو�صيولوجيا  كتابه  يف  النبي  عبد  الفتاح  عبد  ويرى  مداركه.  وتو�صيع  وال��ذوق 
واإك�صابهم  الأفراد  تو�صيع مدركات ومعارف  �صاأنها  التثقيفية من  الأخبار  اأن  ال�صحفي 

خربات وجتارب جديدة، وبالتايل تكون قد اأدت مهمة التثقيف والتب�صري والتوعية .

ثالثًا – التوجيه:

 يف اأحيان كثرية يكون النا�س يف حاجة ملن يوجههم وير�صدهم اإلى اتباع تعليمات 
ال�صعوب،   توجيه  اإلى  حاجة  يف  احلكومات  تكون  اأكرث  اأحيان  ويف  معينة،  �صلوكيات  اأو 

)1( عي�صى عبد الباقي: خرب عاجل، بريوت، دار املوؤلف،2010، �س 44.
)2( عبد الرزاق الهيتي: ال�صحافة املتخ�ص�صة، عمان،  داراأ�صامة،2011، �س 22.
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للتاأثري  املختلفة ويف مقدمتها اخلرب  وو�صائله  فنونه  الإعالم من خالل  دور  ياأتي  وهنا 
على الراأي العام. اإن هذه الوظيفة لو اأُح�ِصن ا�صتخدامها توؤدي اإلى توجيه اجلماهري يف 

املجتمع نحو ما يحقق امل�صلحة العليا)1(.

ومن الطبيعي اأن تتم وظيفة التوجيه من خالل امل�صامني واملحتويات التي تقدمها 
الفنون ال�صحفية، والربامج امل�صموعة واملرئية، واملواقع املختلفة على ال�صبكة العنكبوتية، 
اأو ر�صائل الهواتف اخللوية، ولن تكون هذه امل�صامني مقنعة جلمهور املتلقني جتاه م�صاألة 
اأو ق�صية من الق�صايا ما مل تعتمد على حقائق موؤكدة، ذلك لأن التحريف اأو العبث يف 
ه اأو القائم بالإت�صال، واإمنا يوؤدي اإلى خلق  احلقائق واملعلومات ل يخدم اأهداف املوجِّ
جو من التوتر وعدم الثقة بني النظام من جهة واأفراد ال�صعب من جهة اأخرى، كما يف�صد 
العالقة بني املوؤ�ص�صات واجلماعات، وتقع خ�صائر ل ميكن تعوي�صها فيما بعد، ف�صاًل عن 
اأدوارها  اأيًا من  اأن توؤدي  باأية حال  فقدان و�صائل الإعالم ثقة جمهورها، فال ت�صتطيع 
املختلفة، وتعجز عن امل�صاهمة احلقيقية يف التنمية الوطنية مبختلف جمالتها ال�صيا�صية 
والإقت�صادية والإجتماعية وغريها، وعن تهيئة اجلو ال�صالح للمناق�صة واحلوار وخلق 

قنوات اإت�صال بني القيادات والقواعد اجلماهريية )2(.

وتزداد اأهمية التوجيه اأثناء اندلع احلروب وانت�صار الأوبئة على وجه اخل�صو�س، 
حيث تكون احلكومة يف م�صي�س احلاجة اإلى توجيه نداءات معينة جلماهري ال�صعب، وهذه 
اأثناء ظهور  املثال  �صبيل  النداءات. وعلى  اإلى هذه  اأ�صد احلاجة  بدورها يف  اجلماهري 
حالت عديدة من اأنفلونزا اخلنازير يف العامل كثفت و�صائل الإعالم بكل اأمناطها من 
ن�صر الأخبار التي توجه جماهري ال�صعب لتخاذ اإجراءات الوقاية خوفًا من انتقال املر�س 

اإلى الب�صر، يف مثل هذه احلالت وغريها الكثري تزداد اأهمية الإر�صاد والتوجيه)3(.

)1( في�صل اأبو عي�صة: املوؤمترات ال�صحفية، عمان، دار اأ�صامة، 2012، �س 56.
)2( مي العبد اهلل: علوم الإعالم والت�صال، بريوت، النه�صة العربية، 2012، �س 119.

)3(في�صل اأبو عي�صة: والدعاية والإعالم، عمان، دار اأ�صامة،2011، �س 9.
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رابعًا - الت�صلية والرتفيه: 
ولأهمية  حميدًا،  نف�صيًا  تاأثريًا  القراء  على  للتاأثري  الوظيفة  بهذه  الإع��الم  يقوم 
الوظيفة ل جتد و�صائل الإعالم غ�صا�صة يف تخ�صي�س �صفحات وبرامج ومواقع  هذه 
الأب��واب  عن  ف�صاًل  الإمتاع،  �صوى  لها  وظيفة  ل  التي  اخلفيفة  وامل��واد  لالأخبار  كاملة 
الأخرى املعروفة كالريا�صة والفنون، وتتخذ ال�صحف خ�صو�صا هذا النهج رغم وجود 
اجلماهري  ت�صرف  لأنها  اخلرب  تف�صد  قد  الرتفيه  وظيفة  اأن  ي��رون  اإذ  ينتقدونه،  من 
عن الأحداث اجلادة وتقتل فيهم روح النقد، وتخلق بابًا يهربون منه بدًل من مواجهة 

امل�صكالت احلقيقية والتفكري يف الق�صايا امللحة )1(.

بالتوازن،  يت�صف  و�صطًا  طريقًا  تتخذ  اأن  ينبغي  الإع��الم  و�صائل  اأن  واحلقيقة   
يفي  ما  منها  تقدم  واإمنا  الرتفيه،  دورها على  يقت�صر  التي  املواد  ن�صر  ت�صرف يف  فال 
باحلاجات الإن�صانية فقط، ول تتطرف يف اجلد اإلى حد اإ�صاعة العبو�س، لأن ال�صحك 
هو  كثرية  اأوق��ات  يف  الرتفيه  ولأن  املخلوقات،  بقية  دون  لالإن�صان  املميزة  ال�صمات  من 

املخرج الوحيد من حالت الإكتئاب والإنطواء.

اأن يراعي الإعالميون ت�صمني الأخبار الرتفيهية بع�س القيم الإيجابية  والأف�صل 
الأنباء  وك��الت  تناقلته  خرب  الأخبار  من  النوع  هذا  اأمثلة  ومن  القومية،  وال�صلوكيات 
�صيدة  عن   2004 عام  يوليو  �صهر  من  والثالثني  احل��ادي  يف  العاملية  الإع��الم  وو�صائل 
اأمريكية تعمل يف تنظيف البيوت  فازت باجلائزة الأولى يف اليان�صيب وقيمتها اأربعون 
مليون دولر، ومع ذلك التزمت مع اأ�صحاب البيوت الذين كانت قد حددت لهم مواعيد 

م�صبقة لتنظيف بيوتهم .

و الريا�صة من اأ�صهر الأبواب والربامج التي تتخ�ص�س يف اأخبار الت�صلية والرتفيه، 
النا�س  اهتمام  حمور  اأ�صبحت  اخل�صو�س  وجه  على  القدم  وكرة  الريا�صية  فالألعاب 
�صفحات  تكون  اأن  الغريب  من  فلي�س  ولهذا  واأمييهم،  متعلميهم  و�صغريهم،  كبريهم 
وبرامج الريا�صة من اأكرث ال�صفحات والربامج جذبًا لإهتمام الأفراد يف جمتمعاتنا، واأن 
تكون القنوات الريا�صية اأكرث م�صاهدة من القنوات املتخ�ص�صة يف الثقافة وال�صيا�صة، 

)3(اأ�صرف فهمي خوخة: امل�صادر ال�صحفية يف ع�صر املعلومات، الإ�صكندرية، املتو�صط للن�صر، 2011، �س 73.
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ب�صفحات  يهتمون  امل�صرية  ال�صحف  قراء  من   %65 اأن  ميدانية  درا�صة  نتائج  واأثبتت 
مقارنة  الأول��ى  املرتبة  يف  الريا�صية  ال�صفحة  يعتربون  منهم   %26.5 واأن  الريا�صة 
بال�صفحات الأخرى، وهذا ما جعل ال�صحف امل�صرية تت�صابق يف هذا امل�صمار، وتزيد 
من امل�صاحات املخ�ص�صة للريا�صة، بل وت�صدر مالحق يومية اأثناء البطولت املختلفة 
ل يقل عدد �صفحات الواحد منها عن ع�صرين �صفحة يف املتو�صط، ويف منطقة اخلليج 
العربي جتد الريا�صة اإقبال منقطع النظري من كافة فئات املجتمع مما حدا بكثري من 
اإلى اإطالق قنوات متخ�ص�صة يف الأن�صطة الريا�صية، وحر�صت �صبكة اجلزيرة  الدول 
على �صبيل املثال على األ يقل تفوقها يف جمال الإعالم الريا�صي عنه يف جمال الإعالم 

اخلربي واحلواري والتحليلي.

واإلى جانب الأخبار الريا�صية يف اأداء وظيفة الرتفيه والت�صلية تاأتي الأخبار الفنية، 
وهي لي�صت ترفيهية اأو ت�صلية فقط واإمنا اأي�صًا تثقيفية، تهدف اإلى الإرتقاء بالفن وذوق 
اجلماهري ال�صغوفة بالفنانني ومتابعة اأخبارهم، وهذه النوعية من الأخبار ل تخلو منها 
انت�صارها عرب  ف�صال عن  اإذاعية،  اأو  تليفزيونية  اأو حمطة  اأ�صبوعية  اأو  يومية  �صحيفة 

املواقع الإليكرتونية.

خام�صا - النقد والتغيري: 

اأو  اأن يحيد عن احلق  املجتمع، دون  اأجل �صالح  الوظيفة من  الإعالم هذه  يوؤدي 
تهدف  التي  الإعالمية  واحلمالت  �صخ�صية،  حل�صابات  ت�صفية  الهوى  وراء  ينحرف 
والتقييم  والرقابة  بالر�صد  البداية  يف  وتقوم  الو�صائل،  كل  يف  عادة  تكون  التغيري  اإلى 
واملتابعة لكل ما يجري داخل املجتمع اأو املوؤ�ص�صة التي يراد اإجراء التغيري فيها، وهذا كله 
يكون مبثابة اإنذارات �صد الإنحرافات واملنحرفني اأو �صد ال�صيا�صات اخلاطئة يف جمال 
عمل املوؤ�ص�صة، وهذه الإنذارات اأمور حتمية من اأجل تهيئة املناخات والظروف املنا�صبة 

ل�صيانة امل�صلحة العليا للمجتمع .

بعد هذه املرحلة تاأخذ احلملة منحى اآخر تطالب فيه باإقالة هذا امل�صوؤول اأو ذاك 
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لأن ا�صتمرار وجوده يعوق تطور القطاع الذي هو م�صوؤول عنه، واحلقيقة اأن الراأي العام 
يف مثل هذه املواقف يكون هو الداعم الأ�صا�صي للو�صيلة الإعالمية يف حملتها لأنه متت 

تهيئته من قبل. 

كما ل يق�صد بالتغيري هنا تغيري الأ�صخا�س اأو ال�صيا�صات فقط، واإمنا اأي�صًا تغيري 
من  جديدة  معلومات  تت�صمن  توعوية  توجيهية  اأخبار  ن�صر  خالل  من  الأف��راد،  �صلوك 
�صاأنها التاأثري على قرار و�صلوك الفرد والنتيجة املرتتبة على تلقي الفرد ملعلومات كهذه 

هي اأن يغري من �صلوكه )1(. 

�صاد�صًا - التغطية ال�صريعة للحدث: 

على  تاأتي  التي  الأخبار  ومواجز  وعناوين  ن�صرات  كثريًا يف  الوظيفة  نالحظ هذه 
راأ�س ال�صاعة، وعلى مواقع التوا�صل الجتماعي مثل الفي�س بوك وتويرت وجوجل، وحتى 
عرب ر�صائل الهاتف املحمول مبختلف اأنواعه واأجياله  كالبالك بريي الآي فون والآي باد 
والآي بود، ومن خالل الأخبار الب�صيطة اأو العاجلة التي َتِرُد قبل مثول ال�صحيفة للطبع 
مبا�صرة، في�صطر املحرر اإلى تقدمي ما هو متوفر لديه من معلومات على وجه ال�صرعة 
على اأن يتم ا�صتكمالها يف اأعداد تالية. وقد اعتادت وكالت الأنباء عند بثها للخرب ذي 
اأن ت�صبقه بكلمة عاجل مكررة ثالث مرات ول �صك اأن فائدة  وظيفة التغطية ال�صريعة 

التغطية ال�صريعة تتحقق بتهيئة القارئ وحتفيزه ملتابعة التفا�صيل فيما بعد)2(. 

ومتتاز القنوات الف�صائية - واأبرزها اأو يف مقدمتها قنوات �صبكة اجلزيرة  - عن 
غريها من بقية و�صائل الإعالم بهذه الوظيفة عرب قطع اإر�صالها املعتاد لتعلن عن وقوع 
حدث يف التو واللحظة ثم تنتقل اإلى م�صرح هذا احلدث لتنقل امل�صاهد بدوره اإلى هناك 
اأو عرب ال�صريط الإخباري اأ�صفل ال�صا�صة، وكذلك ر�صائل املحمول ومواقع الإنرتنت مثلها 

يف ذلك مثل القنوات الف�صائية .

)1( فاروق احل�صنات: الإعالم والتنمية املعا�صرة، عمان، دار اأ�صامة، 2011، �س141.
)2( �صعد �صليمان امل�صهداين: الإعالم التليفزيوين وتاأثريه على اجلمهور، عمان، 2012، دار اأ�صامة، �س157 ،
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�صابعًا - التغطية املتعمقة للحدث:

يوؤدي الإعالم هذه الوظيفة عندما يقدم للقارئ الق�صة اخلربية كاملة من بدايتها 
اإلى نهايتها، مع ذكر اأ�صبابها والنتائج املرتتبة على حدوثها، وهذه عادة وظيفة الأخبار 
املركبة واملف�صلة واملهمة. وعلى كل حال يرى بع�س اأ�صاتذة الإعالم اأن التغطية ال�صريعة 
اأو املتعمقة للحدث اإمنا تندرج حتت اأنواع التغطية الإعالمية ولي�صت حتت وظائف اخلرب، 
واأيًا كانت الوظائف التي ي�صطلع بها الإعالم فاإنها جميعها يجب اأن تكون اإيجابية ل�صالح 

املجتمع، فتنه�س به وتنقله اإلى الأف�صل، لأن مهمة الإعالم اأوًل واأخريًا البناء )1(.

ثامنًا – خلق حراك جمتمعي فوري:

وما  النا�س  تهم  التي  الق�صايا  املعا�صر  الإع��الم  و�صائل  به  تناق�س  الذي  التعمق 
التعاطي الفوري مع متطلبات املواطنني  اأخبار ومعلومات فر�س على الدول  تتيحه من 
خ�صو�صا بعد اندلع ثورات ما ي�صمى بالربيع العربي، واإعادة النظر يف ر�صم اأجنداتها 
للو�صول  الفورية  واملناق�صة  ال�صريع  والتحرك  والجتماعية،  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
من  خمتلفة  باأمناط  �ملنظمة  �َسُتَجاَبه  و�إل  �ل�ساحة،  على  �ملطروحة  �مل�سكالت  حل  �إلى 
الحتجاجات والعت�صامات التي تهدد بقاءها يف ال�صلطة، وهذا كله اأ�صند اإلى و�صائل 

الإعالم وظيفة جديدة تتمثل يف خلق حراك جمتمعي فوري. 

وهذه الوظيفة مل تكن موجودة يف املا�صي القريب اإذ كانت و�صائل الإعالم ل تناق�س 
اإل ما تريده الأنظمة ول ت�صل اإلى نتائج غري التي تريدها الأنظمة.

تا�صعا – الدعاية والإعالن: 

ال�صوق،  القت�صاد وحتريك  تن�صيط  �صرورات  و�صرورة من  هامة  و�صيلة  الإعالن 
والقيم  املهنية،  القواعد  فيه  روعيت  ما  اإذا  املجتمع  ونه�صة  التنمية  يف  وامل�صاهمة 

)1( وفيق �صفوت: و�صائل الت�صال والإعالم وت�صكيل وعي الأطفال وال�صباب، القاهرة، 2010، �س 188.
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الأخالقية، واملقومات القت�صادية املبنية على ال�صدق والأمانة، وعدم خداع امل�صتهلك.

اأما واقع احلال مع الإعالنات التي تبثها القنوات الف�صائية اجلديدة فعلى العك�س 
من ذلك، لقد انتهكت القيم والأعراف املرتبطة بال�صدق، واأدرك كثري من املحتالني اأن 
ال�صباب من اجلن�صني اأ�صابه هو�س النحافة، والن�صوة اأ�صابها �صره الت�صوق فعمدوا اإلى 
بث اإعالنات خادعة كاذبة عرب هذه القنوات ت�صتخدم فيها املراأة كاأنثى من اأجل الرتويج 
اأو غري  ل�صلع ا�صتهالكية ل متت للمراأة ب�صلة، قد تكون هذه ال�صلع منتهية ال�صالحية 
متقنة ال�صنع. ومما زاد الأمر �صوًءا اأن هذه القنوات �صمحت للبع�س اأن يتاجروا باأوجاع 
وال�صرطان،  والعقم  وال�صغط  كال�صكر  مزمنة  باأمرا�س  اأ�صيبوا  َمْن  خ�صو�صًا  النا�س 
اأوعقاقري  اأع�صاب  عن  لهم  يعلنون  فراحوا  لديهم  ال�صفاء  يف  ة  املُِلحَّ الرغبة  فا�صتغلوا 
عون اأنها حتقق العالج الأكيد لهم خالل وقت ق�صري، وحتت تاأثري الرغبة يف ال�صفاء  يدَّ
ومن باب ) الغريق يتعلق يف ق�صة ( ي�صتدين ال�صحية ل�صراء العالج باهظ الثمن، وقد 
يكون على علم باأن هذه الإعالنات خادعة ولكنه يجرب ع�صى اأن يكون هناك �صئ من 

ال�صدق هذه املرة )1(.

القيم  تنتهك  وال�صيكولتة  وال�صيب�س  الغازية  املياه  الإعالنات عن  نوع من  وهناك 
اأن معظمها موجه  ومن اخلطورة مبكان  اأخالقية،  ل  واإيحاءات  نابية  باألفاظ  والآداب 

لالأطفال، وهم فئة �صريعة التاأثر والتقليد.

عا�صرًا – فتح نوافذ للمجتمعات املغلقة:

ظلت جمتمعات كثرية تعاين من النغالق وتقبع وراء اأ�صوار العزلة ب�صبب ممار�صة 
القهر ال�صيا�صي والجتماعي، والتعلل بتعليمات دينية واأحكام �صرعية متنع على �صريحة 
ما كالن�صاء مثال اأن حتيا حياة طبيعية، فجاء الإعالم املعا�صر وازاح ال�صتار عن هذه 
املجتمعات ونقل حقائقها واأخبارها اإلى اأرجاء الدنيا عرب الكثري من املو�صوعات ومقاطع 

الفيديو التي تبث على �صبكة الإنرتنت والهاتف املحمول )2(.
)1( اإبراهيم اإ�صماعيل: �صورة الأ�صرة العربية يف الدراما التليفزيونية، الدوحة، وزارة الثقافة والفنون والرتاث، 2009، �س 44.

)2( عبد الرحمن بكر: الود املو�صول يف ر�صائل املحمول، القاهرة، 2010، �س19.
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)1( همت ح�صن: درا�صات يف الإعالم الدبلوما�صي والعالقات العامة، القاهرة، املحرو�صة للن�صر، 2010، �س 143.

تو�صع  اأن  اإلى  املجتمعات  تلك  الأنظمة يف  ا�صطرت  التحدي اجلديد  واأم��ام هذا   
وحمطاتها  ال�صحفية  ملوؤ�ص�صاتها  وت�صمح  لالأفراد  احلريات  و�صقف  م�صاحة  من  وتعلي 
الإذاعية والتليفزيونية باأن تت�صم يف بع�س طروحاتها باجلراأة والبحث عما وراء الأخبار 

والتعاطي مع تطورات الع�صر.

حادي ع�صر – الرتويج الإعالمي للدولة املمولة:

ل تعد هذه الوظيفة من وظائف الإعالم نقي�صة لأية دولة ت�صخر اإعالمها للرتويج 
ل�صيا�صتها وثقافتها وهويتها، خ�صو�صا يف الع�صر الراهن الذي اأ�صبح الكون فيه غرفة 
�صغرية بفعل التكنولوجيا الرقمية التي دخلت يف عمل و�صائل الإعالم، وحماولة الدول 
اإلى  والداعني  بالعوملة  املنادين  اأ�صوات  وارتفاع  ال�صغرى،  الدول  الهيمنة على  الكربى 

�صراع احل�صارات.

 هنا ن�صاأت احلاجة لدى الكثري من القوميات ال�صغرية اأو الدول النامية اإلى تد�صني 
انتباه  وتلفت  تراثها،  وحتيي  ثقافاتها،  وتر�صخ  كياناتها  على  حتافظ  اإعالمية  و�صائل 

العامل اإلى وجودها من خالل الدعاية والرتويج لها)1(.





البـــاب الثـــاين
و�صــائل الإعـــالم املعــا�صر ومهاراته
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توطئـــــة

اأفرز  واملعلومات  الإت�صالت  جمال  يف  وامل�صتدام  الهائل  التطور  اأن  اإل��ى  اأ�صرنا 
و�صبكات  الإنرتنت  �صبكة  مثل  تقليدية  غري  والإخبار  لالإعالم  جديدة  واأدوات  و�صائل 
املعروفة  اجلماهريية  الإعالم  لو�صائل  اأعطى  بل  فح�صب  هذا  ولي�س  املحمول،  الهاتف 
النواحي  يف  �صواء  وتخ�ص�صاته،  وت�صعباته  واأجوائه  العمل  بيئة  حيث  من  اأرحب  اآفاقا 
التحريرية اأو الإخراجية اأو الفنية والتقنية، وترتب على هذا كله اأن جمهور هذه الو�صائل 
ثقافية وح�صارية  اأو هوية  م�صتهدفة  ببيئة جغرافية  اأوحمددا  بنطاق،  يعد حمدودا  مل 
معينة، فلرمبا و�صيلة اإعالم تبث من اأدنى الأر�س لها جمهور يف اأق�صى الأر�س، وبالتايل 
اإطار ما ي�صمى بو�صائل الإعالم املعا�صر، ولذا فاإننا �صنتناول يف هذا الباب  دخلت يف 
هذه الو�صائل من حيث تقنياتها، وطبيعة دورها، واآليات العمل بها، ومهارات الإعالميني 
املنت�صبني لها، وتعاطي اجلمهور معها، وذلك كله من خالل ع�صرة ف�صول هي جملة ما 

يتكون منها هذا الباب.
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الف�صل الأول
ال�صحافة يف الإعالم املعا�صر

لي�س �سعبا على �ل�سحفي �لذي عمل يف �ل�سحافة �لتقليدية �أن ينخرط �ليوم يف 
بيئة ال�صحافة احلديثة التي جتمع بني الورقية والإليكرتونية، واإن �صئت قل بني الأ�صالة 
يوم  كل  �ل�سحفي  يك�سب  �ل�سحفية  �ملمار�سة  يف  فالنخر�ط  �ل�سحفية،  و�ملعا�سرة 
املهارات املطلوبة ملواكبة كل ما هو جديد يف دنيا ال�صحافة، ذلك لأن  ال�صحافة املطبوعة 
�صائدة  اإليكرتونية  عمل  بيئة  نتيجة  بل  وخمرجاتها،  بالتكنولوجيا  عهد  حديثة  لي�صت 
منذ اآواخر �صبعينيات القرن املا�صي، اأي قبل وجود �صبكة الإنرتنت عام 1992، اإذ كان 
يجرى اإعداد  وجتهيز ال�صحيفة املطبوعة يف �صكل اإليكرتوين ورقمي بالكامل قبل الدفع 
بها اإلى املطبعة لتعود يف �صورة ورقية مرة اأخرى،  وبالطبع كانت تختلف درجة تكامل 
اأخرى، وهذا  اإلى  ال�صحفي من �صحيفة  العمل  البيئة يف مراحل  وترابط هذه  و�صمول 
الواقع جعل الكثريين يدفعون بالبنية الأ�صا�صية الإليكرتونية اإلى داخل ال�صحف �صمن 
جتليات اأو مالمح ظاهرة ال�صحافة الإليكرتونية، وبالتايل ُوِجدت ما ي�صميها كثري من 
 Computer Assisted Reporting  اأو CAR الأمريكيني ال�صحافة مب�صاعدة احلا�صب

، مبعنى توظيف احلا�صب وتكنولوجيا املعلومات يف القيام باملهام ال�صحفية )1(.

املادة  وا�صع يف �صف  نطاق  على  ي�صتخدم  الكومبيوتر  كان  الإنرتنت  فقبل ظهور   
التحريرية وتنفيذ ال�صفحات، بل كانت هناك �صبكات �صغرية داخل املوؤ�ص�صة ال�صحفية 
تربط بني الأق�صام املختلفة، ومن هذه البيئة انبثقت ال�صحافة الإليكرتونية مع ظهور 

�صبكة الإنرتنت وانت�صارها عرب العامل.

ال�صحافة الإليكرتونية بالتوازي مع الورقية 

الإليكرتونية،  مواقعها  اإن�صاء  اإلى  املوؤ�ص�صات  �صارعت  الإنرتنت  ع�صر  بداية  مع   
 2012 والدرا�صات،  للموؤمترات  �صياء  �صبكة  على  من�صور  بحث  تطورها،  وعوامل  الإليكرتونية  ال�صحافة  ماهية  نبيح:  اآمنة   )1(

.htt://dia.net
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اأول  فاإن  الإليكرتونية  ال�صحافة  تاريخ  دويز حول  مارك  الأمريكي  ن�صره  لبحث  وطبقا 
�صحيفة اأطلقت ن�صخة اإليكرتونية كانت �صيكاغو تريبيون يف الوليات املتحدة عام1992، 
هي  الإنرتنت  على  ظهرت  عربية  �صحيفة  اأول  بينما  لين(،  اأون  )�صيكاغو  اإ�صم  حتت 
ال�صرق الأو�صط يف �صبتمرب عام 1995، وبعدها �صحيفة النهار اللبنانية يف فرباير عام  
1996، ثم توالى اإطالق الن�صخ الإليكرتونية لبقية ال�صحف يف الوطن العربي، وا�صتدت 
املناف�صة فيما بينها على جذب اأكرب عدد من م�صتخدمي ال�صبكة العنكبوتية اإلى مواقعها 
من خالل املزايا التي تتوفر يف كل موقع وتغري القراء بزيارته،  واأهم هذه املزايا التي 

خرجنا بها من درا�صة عدة مواقع اإليكرتونية هي:

• لت�صم 	  ،hom page ال���  الرئي�صية  ال�صفحة  يف  خا�صة  الت�صميم  جاذبية 
كل  عنوان  وكتابة  التبويب،  بو�صوح  وتت�صم  بيانات،  من  حتتوي  وما  الرتوي�صة 
�لباب  حمتوى  خطوط  عن  يختلف  لالنتباه  خط لفت  ونوع  عري�س  بحجم  باب 
من مو�صوعات واأخبار وزوايا، وا�صتخدام األوان متنا�صقة ت�صجع زائر املوقع على 

ت�صفح ال�صحيفة. 

• حتى 	 الورقية  الن�صخة  لتبويب  مطابقا  يكون  بحيث  الإليكرتونية  الن�صخة  تبويب 
ي�صل القارىء اإلى مبتغاه من املعلومات التي يريدها ب�صهولة وي�صر.

• ال�صماح بتحميل اأو طبع  اأية مادة من املوقع دون �صعوبة.	

• توفري ن�صخة على املوقع بتقنية اأو بنظام ال� pdf وهذه احلروف اخت�صار للو�صف 	
املحمولة،  امل�صتندات  تن�صيق  ي�صمى  ما  اأو   Portable Document Format
حيث يتميز امللف �صمن هذا التن�صيق باأنه يجمع كل العنا�صر الداخلة يف تركيبه 
�لعنا�سر  و�أحجامها و�ل�سور وبقية  و�أنوعها  �لورقية مثل �خلطوط  �لن�سخة  على 
الت�صميمية،  هويتها  ال�صحيفة  تفقد  ل  وبهذا  واحد،  ملف  داخل  التيبوغرافية  
اإذ يبقى امللف ثابتا يف كل احلالت عند فتحه على اأي جهاز كمبيوتر، وحمفوظا 
من اأية حماولت للتدخل بهدف الت�صويه اأو التزييف اأو تغيري امل�صمون، وعندما 
كل  وبها  الورقي  الأ�صل  من  م�صتن�صخة  اأنها  يرى  الن�صخة  هذه  القارئ  يت�صفح 

�صفاته.
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• توفري ن�صخة بنظام ال� )وورد( word ت�صمح ملن يرد القتبا�س اأن ين�صخ ما يريد 	
من مواد ال�صحيفة.

• توفري �صور نقية وا�صحة التفا�صيل ومقاطع فيديو لأهم الأحداث املحلية والإقليمية 	
والدولية ذات جودة عالية.

• الراأي حول ما 	 واإبداء  بالتعليق   Interavtivate للتفاعل  للقارىء  الفر�صة  اإتاحة 
اأ�صفل  اأو التفاعل  يرد يف ال�صحيفة من معلومات واأخبار متنوعة �صواء بالإمييل 

املو�صوع مبا�صرة اأو حتى بامل�صاركة والن�صخ والل�صق يف املدونات.

• توفري �صريط اإخباري  للن�صر الفوري  up dating لأحدث الأخبار التي �صتن�صر 	
يف عدد الغد.

• اإ�صافة روابط اأخرى مع كل مادة �صحفية ملن يرغب يف ال�صتزادة مبعلومات اأوَفى 	
حول املو�صوع.

• توفري اأر�صيف ميكن للقارىء من خالله العودة اإلى الأعداد ال�صابقة.	

• اإتاحة الفر�صة لالت�صال بال�صحيفة عرب ن�صر عناوينها واأرقام هواتفها وفاك�صاتها 	
وبريدها اللكرتوين.

وللمزيد من التميز توفر ال�صحيفة على موقعها خدمات اأخرى كاأ�صعار العمالت 
لأهم  وروابط  لالإعالنات  واأبوابا  الطائرات  واإقالع  و�صول  ومواعيد  احلرارة  ودرجات 

املواقع املحلية والعربية والدولية. 

معايري ومهارات ال�صحفي احلديث

هذا الع�صر اجلديد يف �صناعة ال�صحافة اأوجب على ال�صحفيني اكت�صاب مهارات 
تقنية وحتريرية  مل تكن مطلوبة باإحلاح يف ال�صابق، للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية يف 
جمال العمل ال�صحفي بكل مراحله، لذلك عمدت ال�صحف الكربى اإلى تنظيم دورات 
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ذلك  على  وبناء  الإع��الم،  الراهنة من ع�صر  للمرحلة  لتاأهيلهم  بها  للعاملني  تدريبية 
تطورت اأدوات ال�صحفي الآن عنها يف املا�صي القريب، ففي املا�صي كانت تلك الأدوات 
اإليها جهاز  اأ�صيف  الآن فقد  اأما  ت�صجيل،  الأحوال جهاز  اأح�صن  جمرد ورقة وقلم ويف 
منهما  وكل  مكتبه،  يف  واآخ��ر  احل��دث  موقع  حيث  معه  يحمله  ت��وب(  )لب  الكومبيوتر 
مزود باك�ص�صواراته وبرود باند اأو مودم لربطه ب�صبكة الإنرتنت، وكامريا ت�صوير ديجتل 
حديثة، وتليفون حممول اأو بالك بريي اأو اآي فون اأو اآي باد )الكومبيوتر اللوحي(، وهذه 

الأدوات جميعها اأ�صبحت �صرورية ول جمال لال�صتغناء عنها.

اإنتاج اخلرب  اأ�صاليب وطرق  اإعادة النظر يف  َفَر�َس  والتحديث يف عمل ال�صحافة 
ال�صحفي التي و�صعها الغربيون وترجمها عنهم العرب وتقت�صي املرور بعدة مراحل هي: 

1 – البحث عن فكرة.

ز عليها   2 – حتديد النقطة اجلوهرية اأو املركزية التي �صينطلق منها ال�صحفي اأو يركِّ
يف كتابة الق�صة اخلربية .

3 –اختيار القالب ال�صحفي الذي ينا�صب اخلرب.

4 - كتابة اخلرب.

5 – مراجعة اخلرب وتنقيحه.

هذا كله قبل الدفع به اأي اخلرب اإلى املراحل التالية يف منظومة الإنتاج، كاملراجعة 
اللغوية والإمالئية واختيار ال�صور والإخراج والتنفيذ وت�صوير البليتات )الألواح املعدنية 

احل�صا�صة التي ُتَلف حول ا�صطونة املطبعة(.

يف ظل الإعالم املعا�صر مل يعد املرور بكل هذه املراحل اخلم�صة  اأمرا عمليا، فاإلى 
اأن ينتهي ال�صحفي من اأي منها �صيكون اخلرب قد ن�صر على مواقع الإنرتنت، ولي�س هذا 
فح�صب بل �صيكون مذيال بردود اأفعال وتعليقات القراء الذين �صرعان ما يتفاعلون مع 

املواد والفنون الإعالمية )1(.
)1( �صريف نادر: املتلقي والإعالم، القاهرة، الهرم  للن�صر والتوزيع، 2013، �س 146.
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فال�صحفي احلديث الذي يعمل يف منظومة الإعالم املعا�صر وله مكان يف �صحافة 
امل�صتقبل هو من يقدر على اختزال كل هذه املراحل يف مرحلة واحدة، فيذهب اإلى موقع 
احلدث وياأخذ مكانه ويفتح حا�صوبه )كومبيوتره(، ويبداأ كتابة اخلرب متزامنا مع وقوع 
كل  وحّدد  وفّح�س وحّم�س  فكر  قد  يكون  م�صرح احلدث  اإلى  لأنه يف طريقه  احلدث، 
مرحلة من املراحل التي ذكرناها اآنفا، وخطط كيف �صيت�صرف، وما اأن ينتهي املوؤمتر 
ال�صحفي اأو الندوة التي قام مبتابعتها، اأو يكتمل احلدث الذي ُكلِّف بتغطيته حتى يكون 
قد فرغ من كتابة اخلرب والتقط ال�صور املطلوبة بوا�صطة الكامريا اأو الهاتف املحمول 
بريده  على  ال�صور  مع  املو�صوع  بتحميل  وق��ام  امل�صور،  معه  يكن  مل  اإن  التقنية  عايل 

الإليكرتوين واأر�صله اإلى جريدته على الفور.

ويتوجب على ال�صحفي النوعي اإجادة  اللهجات العامية واللغة العربية الف�صحى، 
فاللغة اأهم اأداة من اأدوات ال�صحفي، فالبد له من اإتقان قواعد النحو والإمالء على نحو 
ميكنه من الطمئنان على �صالمة اإنتاجه، وجتنب الأخطاء التي تعك�س املعنى املق�صود، 
وذلك با�صتخدام الكلمات الف�صيحة الب�صيطة لأن قراءه مل يعودوا من مواطنيه فح�صب، 
بل دخلت بينهم فئات من اأوطان اأخرى ممن يقومون بزيارة املوقع الإليكرتوين ل�صحيفته، 
فلقد اأ�صحى تبادل املفردات اللغوية وامل�صطلحات الف�صيحة بني الناطقني باللغة اأمرا 
واقعا، فكما اأن مواطني الدول العربية يجيدون اللهجة امل�صرية بداأ امل�صريون ي�صتبدلون 
اأثناء الدرد�صات وحمادثات امل�صنجر كلماتهم بكلمات من اللهجات الأخرى كال�صامية 
واخلليجية من قبيل )هال( بدل )اأهال(. والإملام  بلهجات الآخرين من ال�صعوب ي�صاعد 
على ا�صتيعاب عاداتهم وَفْهم جمتمعاتهم، فعلى �صبيل املثال يف بع�س دول املغرب العربي 

ي�صمى من�صب رئي�س الوزراء الوزير الأول. 

اأكرث، حتى تكون ال�صتفادة  اأو  اأجنبية  لغة  اأي�صا  يتقن  اأن  وعلى ال�صحفي احلديث 
من املعلومات املوجودة على �صبكة الإنرتنت اأو و�صائل الإعالم الأجنبية اأْوَفى، اأوعلى الأقل 
يكون قادرا على حماورة م�صدر من دولة اأجنبية وتوجيه الأ�صئلة اإليه دون لب�س اأو غمو�س.

هذه املرونة وال�صرعة يف �صحافة اليوم �صحافة الإعالم املعا�صر تتطلب �صحفيا 
تقنية  مهارات  لديه  تتوفر   ،FULL OPTION الأوروبيون  يقول  كما  عاديا،  ل  نوعيا 
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نا على ذكر لفظي  وحتريرية متقدمة، ونذكر هنا احلد الأدنى من هذه املهارات، وَحر�صْ
يف  يفر�س  �صوف  الإع��الم  م�صرية  يف  امل�صتمر  التطور  ب��اأن  لتوقعاتنا  الأدن��ى(  )الأح��د 

امل�صتقبل القريب مهارات جديدة يتحتم على الإعالميني اكت�صابها .

املهارات التقنية:

• اأو التن�صيد ال�صوئي على الكومبيوتر: فال�صحفي احلديث يجب اأن 	 اإجادة ال�صف 
ا باأ�صول وقواعد الطباعة على احلا�صب الآيل، ويتميز يف ذلك بال�صرعة  يكون ُمِلمًّ
�لفونتات   و�أحجام  �أنو�ع �خلطوط  و�لقدرة على �ختيار  �لتن�سيق و�لرتتيب،  وح�سن 

ال�صحيحة، لأن كل �صحيفة ت�صتخدم نوعا من اخلط خا�صا بها. 

اليدوي،  ال�صف  فنيي  خدمات  عن  ا�صتغنت  قد  ال�صحف  معظم  اأن  فاملعروف 
واعتمدت على قيام كل �صحفي ب�صف املادة ال�صحفية التي يح�صل عليها من م�صادرها، 

وهذا من نتائج ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة يف �صناعة ال�صحافة.

 ومما ل�صك فيه اأن قيام ال�صحفيني ب�صف موادهم ال�صحفية قد جّنب كثريا من 
ال�صحف الوقوع يف حرج كبري وم�صاكل عواقبها وخيمة، فقد ت�صادف ع�صرات املرات 
اأن كان خط ال�صحفي اليدوي غري وا�صح بالن�صبة لفنيي ال�صف فوقعت الأخطاء التي 

و�صلت اإلى م�صتوى اخلطايا يف تاريخ ال�صحافة الطويل، ونذكر على �صبيل املثال:

ن�صرت جريدة م�صرية يف العهد امللكي يف باب الت�صريفات خربا يقول )ا�صتقبل جاللة امللك - 
فوؤاد  �صيوفه يف ق�صره العامر( لكنها اأبدلت بحرف امليم يف العامر هاء.

ُموه اأن -   وقد حدث يف ال�صحيفة ذاتها بعد اأن اأنهى طالب جامعة الإ�صكندرية اإ�صرابا َنظَّ
كتبت يف عنوان اخلرب: )كالب الإ�صكندرية ينهون اإ�صرابهم( وت�صّبب حرف الكاف الذي 

ورد بدل حرف الطاء عن طريق اخلطاأ يف غ�صب الطالب واحلكومة معا من ال�صحيفة.

 وذكرت اإحدى ال�صحف العربية اأن: )تعداد اأحد اجليو�س العربية يبلغ 140 األف جني( بدل - 
جندي من دون حرف الدال.
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»اأو�صخ -  الأولى  فكتبت على �صفحتها  ال�صحف  اإحدى  اأخطاأت  لنف�صها  ترويجي  اإعالن  ويف 
ال�صحف العربية انت�صارا«  بدل من عبارة  »اأو�صع ال�صحف العربية انت�صارا«.

وبالتحقيق يف كل تلك احلالت التي ذكرناها وغريها كثري تبني اأن ال�صحفيني كتبوا 
اأخبارهم �صحيحة ولكن الأخطاء وقعت من فنيي ال�صف، ومل يتداركها امل�صححون اأي 

مدققو اللغة والإمالء.

اإذن فقيام ال�صحفيني اأنف�صهم ب�صف موادهم ال�صحفية يقلل كثريا من الأخطاء 
يقابله  اأن  يجب  الإ�صايف  العبء  هذا  اأن  غري  �صحفهم،  يف  القراء  ثقة  من  تنال  التي 

التقدير املادي املنا�صب والالئق، وهذا ما مل يحدث يف غالبية ال�صحف.

• اإجادة الت�صوير باأحدث الكامريات: حتى منت�صف ت�صعينيات القرن املا�صي كان يوجد بكل 	
دار �صحفية ا�صتوديو للت�صوير جمهز مبعمل لتحمي�س الأفالم واإظهارال�صور وطبعها على ورق 
من نوع برومايت، وكان امل�صورون ي�صتخدمون الأفالم احل�صا�صة امل�صنوعة من مادة النايلون 
اأو البال�صتيك، يطلق عليها بعد ا�صتخدامها النيجاتيف، ولن اأخو�س يف تفا�صيل هذه العملية 

لأنها اأ�صبحت من باب العلم الذي ل ينفع.

امل�صور  اأدوات  واأ�صبحت  القدمية،  بتجهيزاتها  ال�صتوديوهات  هذه  األغيت  الآن 
كامريا رقمية حديثة متطورة تنتج �صورا عالية اجلودة، وو�صائل تخزين وحفظ رقمية 
مزود  متطور  كومبيوتر  وجهاز  املثال(  �صبيل  على  ميموري  والفال�س  دي  )ال�صي  مثل 
باأحدث بر�مج معاجلة �ل�سور، ويقوم �مل�سور بالتقاط �ل�سور من موقع �حلدث، ثم ينقل 
ال�صور من الكامريا اإلى جهاز احلا�صب الآيل ويقوم باإر�صالها اإلى اجلريدة عرب بريده 
الإليكرتوين بعد حتميلها عليه، اأو اإر�صالها اإلى املحرر ليختار ال�صور املنا�صبة للن�صر مع 
اأن  اأو املنفذ بنف�س الطريقة ذاتها، ومن الطبيعي  اإلى املخرج  املو�صوع فري�صلها بدوره 
يوجد التن�صيق الدائم يف هذه احلالت بني املحرر وامل�صور  واملخرج وم�صوؤول الأر�صيف 

اأو مركز املعلومات بالدار حيث يتم فيه حفظ ال�صور بعد تبويبها وت�صجيل بياناتها.

بدون  احلجم  �صغرية  طائرات  ال�صحف  كربيات  من  عدد  ي�صتخدم  اأمريكا  ويف 
املحظور  الأماكن  تقام يف  التى  الأحداث  لت�صوير  الدقة  بكامريات عالية  طيار مزودة 
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على ال�صحفيني الو�صول اإليها، اأو لت�صوير بوؤر الرباكني اأو الأدغال التى ي�صعب عليهم 
القرتاب منها للعوامل الطبيعية.

الت�صوير الآن مقارنة مبا كان يف املا�صي فر�صت  ال�صهولة واملرونة يف عامل  هذه 
على ال�صحفيني يف كثري من احلالت القيام بت�صوير الأحداث باأنف�صهم، لأن املوؤ�ص�صات 
الت�صوير،  اإجادة  املهارات، ومنها مهارة  ال�صحفي متكامل  تف�صل  اأ�صبحت  ال�صحفية 
يتحدث  وهو  للم�سدر  �ل�سور  �لتقاط  على  �لقدرة  �مليزة  هذه  يف  منه  �ملطلوب  ولي�س 
فح�صب، ولكن اأي�صا يف احلالت املختلفة، اأثناء احلركة بكل اإيقاعاتها ال�صريعة والبطيئة، 
ويف ظالم الليل و�صوء النهار، والظل وال�صم�س، ثم معاجلة هذه ال�صور بربامج احلا�صب 
الإطارات  وتعديل  العك�س،  اأو  الألوان  لتفتيح  الفوتو�صوب،  املتخ�ص�صة، كربنامج  الآيل 
وتغيري اخللفيات اإذا لزم الأمر، اأو اإجراء تغيريات على مالمح الأ�صخا�س بهدف الإيحاء 

بر�صائل اأو وظائف معينة لل�صورة .

• الكومبيوتر 	 لأن جلهاز  الكومبيوتر عموما: ذلك  ا�صتخدام  ملما مبهارات  يكون  اأن 
ا�صتخدامات عديدة يتطلبها العمل يف ال�صحافة، فاإ�صافة اإلى جمع املادة ال�صحفية 
وجتهيز ال�صور مطلوب كذلك معرفة كيفية تخزينها وا�صرتجاعها �صواء يف ذاكرة 
الكومبيوتر اأو اأدوات التخزين واحلفظ، ومطلوب كذلك معرفة كيفية حل امل�صاكل 
الفريو�صات  من  كالتخل�س  فجاأة  الكومبيوتر  عمل  على  تطراأ  قد  التي  التقنية 
والر�صائل الع�صوائية، وحماية امللفات والوثائق من اأية خروقات اأوعمليات قر�صنة. 
اأف�صل له، فعلى من   اأتقن ال�صحفي ا�صتخدام املزيد من الأدوات كان ذلك  وكلما 
يرد اأن يحرتف العمل ال�صحفي من الآن ف�صاعدا ال�صتفادة من اخليارات والأدوات 

والو�صائط املتعددة  لريوي ق�صته اخلربية.

فوائد عامة من الع�صر الرقمي

اأف����ادت التك�����نولوجي����ا احل������ديثة اأ�صح��������اب ال�صح���ف والق��������ائمني بالت��ص��ال 
والق�����������راء. 
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اأول- لأ�صحاب ال�صحف:

فبالن�صبة لأ�صحاب ال�صحف خف�صت من التزاماتهم وميزانياتهم املالية كثريا من 
خالل:

اأعداد  عن  ال�صتغناء  عليه  ترتب  مما  �ل�سحيفة:  �إنتاج  مر�حل  بع�س  �خت�سار 
كبرية من موظفيها الذين كانوا يتقا�صون مرتبات عالية، ومن اأوائل الذين مت ال�صتغناء 
بالقليل  لي�س  وع��دده��م  ال�صوئي  ال�صف  اأو  التن�صيد  اأو  اجلمع  فنيو  خدماتهم  عن 
فاجلريدة اليومية كانت حتتاج على الأقل اإلى خم�صة وع�صرين فنيا يف ال�صابق اأما اليوم 
فيكفيها اإثنان اأو ثالثة، ومهمة اجلمع رغم ما حتتاجه من وقت وجهد اأ�صيفت اإلى مهام 
ال�صحفي فوقع عليه عبء جديد هو �صف الأخبار التي يجمعها واحلوارات التي يجريها 

والتحقيقات والتقارير التي يعدها.

ومونتاج  الورقي  التنفيذ  اأو  املونتاج  مرحلتا  كذلك  اخت�صرت  التي  املراحل  ومن   
يتم ت�صويره  تنفيذ �صفحة اجلريدة على ماكيت ورقي  يتم  ال�صابق كان  الأفالم، ففي 
على فيلم من البال�صتيك احل�صا�س لل�صوء معالج كيميائيا، وكان هذا الفليم يحتاج اإلى 
عمليات مونتاج قبل ت�صويره على اللوح املعدين )البليت(  الذي يتم لفه حول ا�صطوانات 
وبقية  الأل��وان  يف  ونقاء  بو�صوح  مطبوعة  ورقية  ن�صخة  على  احل�صول  بهدف  املطبعة 
العنا�صر التيبوغرافية، اأما الآن فقد اأ�صبح التنفيذ رقميا على �صطح املكتب يف احلا�صب 
الآيل على يد املخرج، وبعد اإمتام تنفيذ ال�صفحة يجري ت�صويرها على اللوح املعدين 
الورقية،  املاكيتات  ينفذون  كانوا  الذين  الفنيني  عن  ال�صتغناء  مت  وبذلك  مبا�صرة، 
والفنيني الذين كانوا ي�صورونها على الأفالم والفنيني الذين كانوا ينفذون عملية مونتاج 
الأفالم لتفادي الرتو�س التي ت�صوه جودة الطباعة، والتي كانت تنجم عن عمليات التنفيذ 

اليدوي ملا ُي�ْصَتخدم فيها من مواد ل�صقة كال�صمع وال�صمغ.

�خت�سار مر�حل �لت�سوير �لفوتوغر�يف: يف ال�صابق كان امل�صور يذهب اإلى موقع 
ال�صتوديو  اأو  املعمل  ليدخل  اإلى مقر اجلريدة  يعود  املطلوبة ثم  ال�صور  يلتقط  احلدث 
فقد  الآن  اأما  واإظهارها،  ح�صا�س  ورق  على  ال�صور  وطباعة  الأف��الم  بتحمي�س  فيقوم 
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الأفالم  ل�صتخدام  حاجة  هناك  تعد  ومل  والإظهار  والطبع  التحمي�س  مراحل  انتهت 
واأ�صبح  ال�صور،  وورق  املراحل  تلك  يف  امل�صتخدمة  الكيميائية  وامل��واد  )النيجاتيف( 
امل�صور ي�صتخدم الكامريا الرقمية يف ت�صوير احلدث وينقل ال�صورة اإلى حا�صبه الآيل 
وير�صلها اإلى املخرج اأو املحرر مبا�صرة لختيار ما �صين�صر، وبهذا ا�صتاطاعت املوؤ�ص�صة 
بالت�صوير،  اأنف�صهم  ال�صحفيني  لقيام  امل�صورين  من  عدد  عن  ال�صتغناء  ال�صحفية 
واملواد  والورق احل�صا�س  الأفالم  ل�صراء  التي كانت تر�صدها  امليزانيات  لديها  وتوفرت 
الكيميائية امل�صتخدمة يف التحمي�س والإظهار والطبع، كما وفرت التكونولوجيا الوقت، 
امل�صور  كان  بل  لإمتامها،  طويال  وقتا  ت�صتغرق  كانت  ذكرها  ال�صابق  العمليات  اأن  اإذ 
يف كثري من الأحيان يتاأخر يف ت�صليم ال�صور اإلى حني اإمتام ت�صوير الفيلم كامال، اإذ 
كان الفيلم يحتوي على 36 �صورة يف الغالب، وي�صدف اأن ي�صور حدثا ما يف ال�صباح 
اأخرى  اأحداث  انتظار  اإل بعد  وت�صليمها  ال�صور  ي�صتطيع طبع  لكنه ل  من خم�س �صور، 

لت�صويرها فيكتمل الفيلم .

دمج مرحلتي �لإخر�ج و�لتنفيذ: كان من م�صار العمل يف مراحل اإنتاج ال�صحيفة يف 
ال�صابق اأن يقوم املخرج باإخراج ال�صفحة وت�صميمها على ماكيت ورقي بالقلم الر�صا�س 
اأماكن وم�صاحات املواد ال�صحفية وال�صور والعنا�صر التيبوغرافية،  وامل�صطرة حمددا 
ثم ينتقل هذا املاكيت اإلى املنفذ الذي يت�صلم املادة ال�صحفية مطبوعة على رولت ورق 
املق�س  م�صتخدما  املخرج،  و�صعه  الذي  الت�صميم  اأو  الإخ��راج  بتنفيذ  ليقوم  ح�صا�س 
وال�صفرة احلادة وال�صمغ، وهو ما ميكن اأن ُيطلق عليه املخرج املنفذ، اأما الآن مع دخول 
احلا�صب الآيل والتكنولوجيا الرقمية عمل ال�صحافة مت دمج مرحلتي الإخراج والتنفيذ 
يف مرحلة واحدة،  واأ�صبح املخرج يتولى تنفيذ ال�صفحات املوكل باإخراجها، كما اأ�صبح 
املنفذ يتولى اإخراج ال�صفحات املوكل بتنفيذها، ومل تعد هناك فوارق بني الإثنني واإن 
كانت بع�س ال�صحف ل زالت تاأخذ بالنظام القدمي اللهم اإل اأ�صبح التنفيذ يتم مبا�صرة 

على �صطح املكتب بوا�صطة احلا�صب الآيل بدل من املاكيت الورقي.

الت�صميمية  اإظهار قدراته الإبداعية ومهاراته  اأتاح للمخرج  هذا النظام اجلديد 
التي اأعاقها النظام القدمي طويال، اإذ اأ�صبحت اأمامه خيارات ل حمدودة لتطويع ال�صكل 
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والعنا�صر التيبوغرافية والألوان وال�صور لينفذها ب�صهولة مطلقة، من خالل اتباع عدة 
 )folder( خطوات حمددة يف تعامله مع الكومبيوتر، حيث تكون البداية مع فتح جملد
املاكيتات  – ويح�صل منه على  اأوالكتاب  املجلة  – اأو حتى  خا�س ب�صفحات اجلريدة 
يريدها  من  التي  املوا�صفات  باإدخال  ويقوم  الورقية  التي حلت حمل   layout الرقمية 
حيث املقا�س وعدد الأعمدة، ثم ي�صتدعي املواد ال�صحفية املختلفة املخزونة يف ذاكرة 
ور�صوم  و�صور  وح��وارات  وحتقيقات  ومقالت  اأخبار  من  للجريدة  املركزي  احلا�صب 
بطباعة  يقوم  عمله  من  ينتهي  اأن  وبعد  اأمامه،  الذي  املاكيت  على  لتوزيعها  واإعالنات 
A( كربوفة ورقية ت�صمى ا�صطالحا )اأبي�س(  ال�صفحات التي نفذها على ورق مقا�س )3 
كي تعتمد من قبل رئي�س الق�صم ومدير التحرير ورئي�س التحرير ورئي�س ق�صم الإخراج، 
وهوؤلء جميعا لبد اأن يوقعوا عليها يف حال اعتمادها، ومن له منهم اأية مالحظات على 
ال�صكل اأو امل�صمون يكتب مالحظاته يف حا�صية الأبي�س مطالبا بتدارك اخلطاأ، حتى اإذا 
ما اأ�صبحت معتمدة ومدققة من اجلميع ير�صل املاكيت الرقمي الفرت�صي اإلى املطبعة 
متجاوزا  الطباعة  ماكينة  ا�صطوانة  حول  ُيَلف  الذي  املعدين  اللوح  على  ت�صويره  ليتم 
 ( fctp مرحلة الفيلم البال�صتك من حيث ت�صويره ومونتاجه ويطلق على هذا التطبيق

from )coputer to plate  اأي من الكومبيوتر اإلى البليت.

مدربة  �صحفية  ك��وادر  فيها  تتوفر  ل  التي  ال��دول  بع�س  �مل�سافات: يف  �خــتــز�ل   -
مبا يفي بحاجة �صحافتها مثل دول اخلليج العربي متكنت املوؤ�ص�صات ال�صحفية بف�صل 
الأخرى،  الدول  ت�صتقدمهم من  الذين  الكوادر  التكنولوجيا احلديثة من تخفي�س عدد 
اإذ فتحت لها مكاتب اإنتاج يف عوا�صم الدول التي ت�صتقدم منها كالقاهرة بعد اأن كانت 
اإنتاج عدد من  يتم  ال�صحف اخلليجية  كثري من  ففي  للمرا�صلني فقط،  جمرد مكاتب 
�صفحات الأعداد اليومية يف بلد ال�صدور بينما يتم اإنتاج بقية ال�صفحات يف القاهرة، 
اإنتاج  يتم  بينما  ال�صدور  بلد  يف   10 رقم  اإلى   1 رقم  من  ال�صفحات  اإنتاج  يتم  فمثال 
اإلى اآخر �صفحة يف مكتب الإنتاج القاهرة، وي�صتطيع الزمالء  ال�صفحات من رقم 11 
ال�صدور ومن هم يف مكاتب  بلد  الرئي�صي يف  املقر  البلدين - من هم يف  العاملون يف 
القاهرة - التن�صيق والتفاهم مع بع�صهم البع�س وكاأنهم داخل مبنى واحد ويف غرف 
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بلد  الرئي�صي يف  املقر  املادة يف  ُتكَتب  اأن  الأكرث من ذلك ميكن  بل  متجاورة،  ومكاتب 
الب����لد الخ��ر، وذلك من خالل  الفرعي يف  امل��كتب  ال�صدور وتراجع وتدقق وتنفذ يف 
على  وف��ر  قد  الأم��ر  ه��ذا   .  easy news كربنامج   املتطورة  ال�صحفي  الإن��ت��اج  برامج 
املوؤ�ص�صات ال�صحفية ميزانيات تذاكر الطريان وال�صكن لل�صحفيني والفنيني املغرتبني 
واأ�صرهم، كما اأن الأجور يف القاهرة متدنية اإلى حد كبري مقارنة بها يف دول اخلليج )1(. 

ثانيا - للقائمني بالت�صال 

املق�صود بالقائمني بالت�صال يف ال�صحيفة هم ال�صحفيون واملخرجون وامل�صورون 
والر�صامون، فبالن�صبة لل�صحفيني مل يعد الواحد منهم م�صطرا لأن ُيغريِّ برنامج حتركه 
لديه يف موقع  كتابة ما  التحريرية، بل ميكنه  املادة  لت�صليم  اإلى مكتبه  اليومي ويذهب 
احلدث اأو يف البيت اأو حتى وهو يف و�صيلة موا�صالت ثم اإر�صالها اإلى جريدته عرب الربيد 
الإليكرتوين، كما ميكنه احل�صول على في�س وفري من املعلومات والبيانات حول املو�صوع 
الذي يعمل عليه من خالل الإبحار يف مواقع الإنرتنت، ويف حالت كثرية مل يعد م�صطرا 
اإدارات العالقات العامة واأق�صام الإعالم يف الوزارات  اإذ تقوم  اإلى م�صادره،  للذهاب 
اإعدادا جيدا من  املواد ال�صحفية له معدة  باإر�صال  العام واخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات 

الناحية التحريرية مع �صورها عرب بريده اأو بريد ال�صحيفة  الإليكرتوين.

اأما بالن�صبة للمخرجني فكما ذكرنا قبل قليل اأتاحت التكنولوجيا اجلديدة الفر�صة 
من  التيبوغرافية  العنا�صر  بتحريك  ال�صفحة  ت�صكيل  يف  قدراتهم  ل�صتعرا�س  لهم 
ب�سهولة  و�نو�عها  �أحجامها  و�ختيار  و�ألو�ن  وبر�ويز  ور�سومات  و�سور  وخطوط  حروف 
وي�صر، والتمكن من احلذف والإ�صافة وال�صتبدال اإذا لزم الأمر، كما ميكنهم احل�صول 
على ال�صور التي يريدونها يف التو واللحظة من خالل ا�صتدعائها من ذاكرة الكومبيوتر 
العملية رغم ب�صاطتها كانت م�صيعة للوقت يف  دون انتظار الأر�صيف ليبعث بها، فهذه 
ال�صابق، كانت حتتاج اأن يكتب املخرج قائمة بال�صور التي يريدها ويبعث بها اإلى ق�صم 
من  املطلوبة  ال�صور  هذه  بانتقاء  بدوره  الق�صم  ويقوم  تليفونيا،  بها  يبلغه  اأو  الأر�صيف 

فتحت �صحف خليجية مكاتب لها بالقاهرة يتم فيها كل مراحل النتاج.  )1(



- 71 -

امللفات الورقية احلافظة وير�صل بها اإلى املخرج مما ي�صتغرق وقتا طويال، ومن املمكن 
بعد كل هذا يفاجاأ املخرج باأن بع�س هذه ال�صور ل ي�صلح، اأما الآن فبمجرد كتابة اإ�صم 

ال�صورة على جهازه يح�صل على خيارات عديدة منها بكوادر واأحجام خمتلفة.

كانت  التي  الكيميائية  والأحما�س  املواد  خطر  من  تخل�صوا  فقد  امل�صورون  واأما 
اإنتاج  مراحل  اخت�صار  عن  ف�صال  واإظهارها،  ال�صور  وطباعة  حتمي�س  يف  ت�صتخدم 

ال�صورة على النحو الذي ذكرنا اآنفا.

ثالثا - للقـــــــــراء:

اأية منافع تعود على  اأو حتى  اأوعمليات تطوير  اأية فوائد  اأن  اإلى  لبد من الإ�صارة 
فبالتكنولوجيا  القراء،  خدمة  يف  جميعها  ت�صب  بالت�صال  والقائمني  ال�صحف  مالكي 
ظهرت  وبها  عالية،  ج��ودة  ذات  طباعة  مطبوعة  الورقية  الن�صخ  اأ�صبحت  الرقمية 
ال�صحافة الإليكرتونية ومتكنت املوؤ�ص�صات ال�صحفية من اإ�صافة الو�صائط املتعددة اإلى 
جانب الن�س عرب حتميلها اإلى مواقعها على الإنرتنت، الأمر الذي �صاهم يف زيادة عدد 
احلال  هو  كما  رتيبا  يعد  مل  اخلرب  اأن  اإذ  ذلك،  يف  كبرية  راحة  وج��دوا  الذين  القراء 
وينتقد  م  ليقيِّ للقارىء  الفر�صة  اإتاحة  مع  وم�صموعا،  بل مرئيا  املطبوعة،  ال�صحف  يف 
امل�صمون واأ�صلوب التحرير، واإبداء راأيه بالإيجاب اأو ال�صلب حول املو�صوع الذي يطالعه، 
ومن هنا تتحقق �صمة رئي�صية من �صمات عهد الإعالم املعا�صر وهي التفاعلية اأو احلوار 

بني القائم بالت�صال واملتلقي.

اأي�صا �صمنت البيئة التقنية والتكنولوجيا الرقمية اجلديدة يف ال�صحافة  التدفق 
اخلربي على مدار ال�صاعة، فكلما تت�صلم اجلريدة خربا من اأحد حمرريها اأو م�صادرها 
اأو حتى قرائها تعمد اإلى بثه فورا عرب موقعها الإليكرتوين، ولي�س هذا فح�صب بل تبعث به 
مبا�صرة اإلى امل�صرتكني يف خدمة الأخبار العاجلة من خالل الر�صائل الن�صية الق�صرية 
الورقية يف  الن�صخة  لي�صرتي  املتلقي م�صطرا لالنتظار  يعد  فلم  املحمول،  الهاتف  على 
�صباح اليوم التايل. حتى لو �صافر اإلى بالد يف اأقا�صي الكرة الأر�صية ي�صتطيع مطالعة 
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�صحف بالده وغريها من ال�صحف املف�صلة لديه، ووتتاح له خيارات ل حمدودة من اأنواع 
اجلرائد واملجالت املوجودة على ال�صبكة العنكبوتية.

اإلى  الذهاب  دون  ال�صابقة  الأع��داد  على  الط��الع  القارئ  مقدور  يف  اأ�صبح  كما 
اأو اأق�صام التوزيع باملوؤ�ص�صات ال�صحفية، وله اأن يختار  املكتبات اأو دور الكتب والوثائق 

من املو�صوعات ما ي�صاء لالقتبا�س اأو احلفظ.

يوم يوجد  اأن يف كل  له  يتاأكد  ب�صكل خا�س  وال�صحافة  الإعالم  املتتبع مل�صرية  اإن 
جديد يف عامل الإعالم ل�صالح القراء والقائمني بالت�صال ومالكي املوؤ�ص�صات الإعالمية  

ولننتظر املزيد .

م�صتقبل ال�صحافة الورقية 

مهما ياأتي من جديد يف عامل ال�صحافة الإليكرتونية ل ي�صتطيع اأحد اجلزم اأوالقطع 
باأن جنم ال�صحافة الورقية �صياأفل وع�صرها �صريحل. �صحيح ظهرت  تخمينات وتوقعات 
توقف  التوقعات  تتنباأ وترى حدوث ذلك ل حمالة، وعزز من هذه  البع�س  يف  كتابات 
ال�صدور الورقي ملجلة النيوز ويك الأمريكية العريقة مع بداية عام 2013، لكن يف راأينا 
اإذا �صحت مثل هذه التوقعات فلن تكون يف املنظور القريب، ذلك لأن رحيل ال�صحافة 

الورقية وحلول الإليكرتونية حملها متوقف على عدة اعتبارات يف مقدمتها ما يلي: 

• ي�صتطيع 	 والكتابة  القراءة  لي�س كل من يجيد  اإذ  املجتمعات،  التكونولوجية من  الأمية  اختفاء 
ا�صتخدام جهاز الكومبيوتر، ولي�س يف مقدور كل حا�صل على �صهادة جامعية الإبحار اأو التجوال 
يف �صبكة الإنرتنت، وعليه فاإنه يف حال اختفاء ال�صحافة الورقية من الوجود لن يكون لالأميني 
تكنولوجيًا ن�صيب من مطالعة ال�صحف، وبالتايل �صيحرمون من التمتع باأهم �صمات الع�صر 

الذي يعي�صون فيه وهي معرفة ما يدور يف العامل من حولهم.

• حت�صن الأحوال املعي�صية وارتفاع دخول الأ�صر يف الدول العربية، اإذ لي�س يف مقدور كل اأ�صرة 	
كومبيوتر  و�صراء جهاز  الإنرتنت  �صبكة  ال�صرتاك يف  على  املرتتبة  ال�صهرية  الفاتورة  ت�صديد 
مبلحقاته، خ�صو�صا اإذا و�صعنا يف العتبار اأن تقنيات الكومبيوتر يف تطور م�صتمر ومت�صارع 
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امل�صنوع هذا  فاجلهاز  مزاياها.  وبقية  ذاكرتها،  و�صعة  ت�صغيلها،  وبرامج  اأنواعها،  من حيث 
العام املقبل، وبالتايل  العام قد ل يظل �صاحلا لال�صتخدام بنف�س مزايا ما �صوف ي�صنع يف 
تتولد احلاجة اإلى �صراء جهاز حديث والتخلي عن القدمي – مثلما هو احلال مع اأجهزة املوبايل 

الآن – مما ي�صكل عبئا اقت�صاديا اإ�صافيا على الأ�صرة.

• �صمان �صالمة البيئة من خطر التلوث الإليكرتوين والإ�صعاعي الناجم عن اأجهزة الكومبيوتر 	
القدمية، فهذه الأجهزة املرتاكمة داخل البيوت والقابعة يف خمازن املكاتب وال�صركات ت�صكل 
كارثة بيئية حقيقية، وخطرا حمدقا على ال�صحة، ب�صبب ما يدخل يف ت�صنيعها من مواد م�صعة 
القدمية ل ي�صكل خطرا ي�صاهي خطر  الورقية  اأن تراكم ال�صحف  القول  و�صامة، وغني عن 
تراكم اأجهزة الكومبيوتر، بل اإن الأ�صر تتخل�س منها مبجرد قراءتها با�صتخدامها يف اأغرا�س 

حياتية يومية.

• طويال، 	 فيه  والتحديق  الكومبيوتر  ا�صتخدام  كرثة  عن  الناجم  للعني  ال�صحى  ال�صرر  جتنب 
فلقد اأظهرت درا�صات عديدة اأن التاأثري ال�صلبي على العني جراء التحديق يف كتاب اأو جريدة 
ورقية ملدة ع�صر �صاعات يعادل التاأثري ال�صلبي الذي يحدثه التحديق يف الكومبيوتر ملدة ع�صر 
دقائق ب�صبب ما ي�صدره اجلهاز من اإ�صعاعات �صارة، ف�صال عن الإرباك الب�صري الناجم عن 
حتريك الأ�صطر باملاو�س، والتاأمل والتدقيق يف ال�صور ذات الألوان ال�صاخبة. ول يخفى اأننا  
نالحظ كثريا من ال�صباب ممن يجل�صون طويال اأمام اأجهزة الكومبيوتر يعانون من �صعف يف 

الب�صر، وي�صطرون اإلى ا�صتخدام النظارات الطبية ذات العد�صات ال�صميكة.

• فاإذا ا�صتطعنا يف يوم ما حتقيق هذه الأهداف ميكن وقتها القول اأنه اآن لعهد ال�صحافة الورقية 	
الرحيل، لكن اإذا ما بقي الو�صع على ما هو عليه فاإن العك�س هو ما �صيكون، �صيزداد الإقبال 

على ال�صحافة الورقية ويرت�صخ وجودها وتتاأكد اأهميتها عن ذي قبل. 

�صوؤايل  وكان  العربية  ال�صحف  يف  التوزيع  مديري  من  عدد  مبحاورة  قمت  ولقد 
الأ�صا�صي لهم: هل انخف�صت ن�صبة التوزيع للن�صخ الورقية بعد اإطالق الن�صخ الإليكرتونية؟. 
اأنها ازدادت وبن�صب ت�صل اإلى 50 %.  اإذ اأكدوا جميعا  وكان اجلواب مفاجاة حقيقية، 
كما حاورت عددا من مديري الإعالنات وكان �صوؤايل الرئي�صي لهم: هل انخف�صت ن�صبة 
الإعالنات يف الن�صخ الورقية بعد اإطالق الن�صخ الإليكرتونية ؟، وكان اجلواب اأنها ازدادت 
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األ  وت�صاعفت عوائدها املالية كثريا. هنا �صوؤال يطرح نف�صه مفاده: هل يعني ما �صبق 
تواكب املوؤ�ص�صات ال�صحفية التطور الرقمي يف عامل الت�صالت طاملا اأنها لزالت جتني 
مر  على  كانت  فال�صحافة  ل،  بالتاأكيد  اجل��واب:  ؟!.  الورقية  اإ�صداراتها  من  الأرب��اح 

التاريخ اأول امل�صتفيدين من اأي تطور تكنولوجي، واأول الآخذين باأي حتديث رقمي. 

مزايا ال�صحف الإليكرتونية 

- يف الغالب تلتزم احلرية الكاملة التي يبحث عنها القارئ والكاتب على ال�صواء، بخالف 
ال�صحافة الورقية.

- ال�صرعة يف تلقي الأخبار العاجلة ون�صرها وت�صمينها ال�صور واأفالم الفيديو مما يدعم 
�صدق اخلرب. 

- �صرعة تداول البيانات بفارق كبري عن ال�صحافة الورقية.

- اأتاحت اإمكانية م�صاركة القراء مبا�صرة يف عملية التحرير من خالل تعليقاتهم، بحيث 
ميكن لأحدهم  اأن يكتب تعليقه على اأي مقال اأو مو�صوع ويقوم بالن�صر لنف�صه على 

الفور.

- احل�صور العاملي، اذ ل توجد عقبات جغرافية تعرت�س ال�صحيفة الإليكرتونية، فهي 
متاحة يف كل مكان تتوفر فيه �صبكة الإنرتنت، اأما ال�صحيفة الورقية مرتبطة بعمليات 

توزيع ونقل و�صحن معقدة ومكلفة.

ورقية،  �صحيفة  اإ�صدار  يف  الرغبة  عند  ال�صرورية  ال�صخمة  املالية  التكاليف  جتنب   -
بدءًا من احل�صول على ترخي�س مرورًا بالإجراءات الر�صمية والتنظيمية. فاإ�صدار 

جريدة اإليكرتونية ل ي�صتلزم �صوى مبالغ مالية قليلة لت�صدربكل �صهولة وي�صر. 

- عدم حاجة ال�صحيفة الإليكرتونية اإلى مقر موحد جلميع العاملني اإمنا ميكن اإ�صدارها 
بفريق عمل متفرق يف اأنحاء العامل.

ال�صباب،  من  هم  الغالب  يف  الإليكرتونية  ال�صحف  قّراء  اأن  اإلى  الإح�صاءات  ت�صري   -
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لل�صحف  ت�صفحهم  باأن  ويقرون  منهم،  كربى  ن�صبة  العامل  حول  املغرتبون  وي�صكل 
الإليكرتونية ي�صّكل ركيزة يومية يف حياتهم، ويعني ذلك اأنهم را�صون ومقبلون عليها، 
اأنها  كما  ر�صوم،  دفع  اإلى  اليوم، ول حتتاج  متوافرة طوال  اأنها  اإلى  الأ�صباب  وتعود 
ال�صبكة  تباعدت مواقعهم لحتواء  الأخبار حلظة وقوعها مهما  متكنهم من متابعة 

العنكبوتية 105 اآلف �صحيفة اإليكرتونية ت�صمل بلدان العامل املختلفة )1(.

حتديات تواجه ال�صحف الإليكرتونية 

تواجه ال�صحافة الإليكرتونية حتديات كثرية من اأهمها:

- غياب التخطيط الروؤية املتعلقة مب�صتقبل هذه ال�صحافة.

- ندرة ال�صحفي الإليكرتوين.

- عدم وجود عائد مادي لل�صحافة الإليكرتونية من خالل الإعالنات كما هو احلال يف 
ال�صحافة الورقية، حيث اأن املعلن ل يزال ي�صعر بعدم الثقة فيها.

- غياب الأنظمة واللوائح والقوانني التي تنظم عمل ال�صحافة الإليكرتونية رغم احلاجة 
املا�صة اليها.

- الأمية الإليكرتونية وعجز كثري من الأ�صر على اقتناء اأجهزة كومبيوتر حديثة.

التحرير ال�صحفي ورقيا واإليكرتونيًا

ال�صحفي  التحرير  يف  معها  الورقي  ال�صحفي  للتحرير  العامة  القواعد  تتقارب 
الإليكرتوين على نحو ما نرى يف اخلربوالتحقيق واحلديث واملقال كما يلي:

فن اخلرب:

ل غرابة اأن يجد اخلرب كل هذا الإهتمام من الباحثني والدرا�صني، طاملا اأن الكثريين 

)1( ندا بدر: املغرتبون، القاهرة، الثورة للن�صر، 2013، �س 69.
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منهم ي�صبهون مواد ال�صحيفة بهرم قاعدته الأخبار، وكل ما فوق هذه القاعدة من مواد 
تن�صر ل بد اأن تعتمد على هذه الأخب�ار، فاملقال واحلديث والتحقيق واملاجريات، كلها 
ت�صتمد فكرتها منه�ا وترتك��ز ارتك��ازًا قوي��ًا عليها لأنه��ا القاع��دة والأ�صا�س)1(. ويقول 
حميي الدين عبد احلليم اإن اخلرب هو اأكرث الفنون ال�صحفية جاذبية وتاأثريًا يف الراأي 
و�صائ�ل  مع  الإعالمي  ال�صراع  حلبة  تدخل  اأن  ت�صتطع  مل  احلديثة  وال�صحافة  العام، 

الإع��الم الأخ��رى وتناف�صها اإل نتيجة اهتمامها بعنا�صر اخلرب)2(.

تعريف اخلرب:

اخلرب يف اللغة: واحد الأخبار هو ما اأتاك من نباأ عمن ت�صتخرب، واخلرب مرادف 
النباأ، واجلمع اأخبار وجمع اجلمع “ اأخابري”. 

اأما تعريف اخلرب ال�صحفي ا�صطالحا يف راأينا املتوا�صع فهو: كل حدث يهم القراء 
اأو ال�صحيفة اأو ال�صحفي  فيجد طريقه اإلى الن�صر من اأجل امل�صلحة.

والزمان،  املكان  بتغري  تتغري  للخرب  كثرية  تعريفات  هناك  اأن  القول  عن  وغني 
وتختلف باختالف الثقافات واحل�صارات، كما اأن احلدث قد يكون اإجنازا اأو اإخفاقا، اأو 

حروبا اأو كوارث طبيعية وغري ذلك.

معــــــــايري اخلـبـــــر:

معايري اخلرب ال�صحفي هي التي حتدد قيمته، وهي الكفيلة باأن جتعل املحرر ي�صمح 
بالن�صر، لذلك اأ�صهب اأ�صاتذة وخرباء الإعالم يف احلديث عنها واأهمها:

مبو�صوعات  ومهتمًا  لالأحداث،  وجماريًا  جديدًا  اخلرب  يكون  اأن  هي  اجلــــدة:   -  1
مثل  وهناك  عظيمًا،  به  القراء  اأهتمام  كان  جديدًا  كان  فكلما  ال�صاعة، 
اأمريكي يقول لي�س هناك اأقدم من �صحيفة الأم�س. وحتر�س كل �صحيفة 
على حتقيق هذا العن�صر يف اأخباره��ا، الأمر الذي خلق ما ي�صمى بال�صبق 
قبل  امل�صادر  من  الأخبار  على  يح�صل  اأن  يريد  �صحفي  فكل  ال�صحفي. 

)1(�صعيد الغريب النجار: تكنولوجيا ال�صحافة يف ع�صر التقنية الرقمية،. القاهرة، الدار امل�صرية اللبنانية، 2001م، �س 164.
)2(حميي الدين عبد احلليم: الإعالم الإ�صالمي وتطبيقاته العملية، القاهرة والريا�س، مكتبة اخلاجني، 1984، �س 197.
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نظرائه يف ال�صحف الأخرى، حتى ل ي�صبقونه اإلى ن�صرها فت�صبح عدمية 
القيمة. لكن هذا ل ينفي اأن بع�س الأحداث التي وقعت منذ فرتات بعيدة 
وهناك  جدي��د،  خلب��ر  �صحفي��ة  مادة  تكون  اأن  ميكن  قبل  من  تن�صر  ومل 
ن�صرها، مثل  اإعادة  اإليها ميكن  باإ�صافة عن�صر جديد  لكن  اأخبار قدمية 
واملراكز  املنا�صب  واأ�صحاب  والفن  ال�صيا�صة  مل�صاهري  القدمية  الق�ص�س 

املرموقة التي حالت الظروف دون ن�صرها يف ال�صابق )1(. 

2 – القرب: اخلرب املحلي له اأولوية الن�صر على اخلرب اخلارجي املت�صاوي معه يف بقية 
املعايري.

3 - الفائدة اأو امل�صلحة ال�صخ�صية والعامة: عندما يت�صمن اخلرب معلومات اأو 
بيانات مت�س م�صالح عدد كبي�ر م��ن الق��راء. 

4 - التوقيت: توقيت وقوع احلدث ي�صيف اإليه اأهمية م�صاعفة، ويقول الدكتور فاروق 
اأبو زيد: » اإن درجة اأهمية خرب عن و�صول �صحنة �صالح اإلى بلد يف زمن 

احلرب تزداد عنها يف زمن ال�صلم.

النا�س،  من  اأك��رب  ع��ددًا  يهم  ال��ذي  هو  ال�صخم  اخلرب  احلجم:  اأو  ال�صخامة   -  5
فتخ�ص�س له ال�صحف م�صاحة اأو�صع من م�صاحة غريه من الأخبار، وقد 
ال�صخ�صية  من  اأو  حدوث��ه،  مك����ان  من  م�صتمدة  اخل��رب  �صخامة  تكون 

الرئي�صية فيه، اأو اأن اخلرب �صخم يف حد ذاته )2(. 

6 - الت�صويق: اخلرب امل�صوق هو الذي ي�صتحوذ على اهتمام القارئ فيتابعه لعدة اأيام  
اإلى اأن تنتهي ق�صت��ه .

7 - ال�صراع: يتوافر يف اأخبار احلروب والثورات، وا�صتملت عليه ن�صبة عالية من اأخبار 
ال�صحف العربية قاطبة، منذ الثاين من اأغ�صط�س عام 1990م  تاريخ غزو 

العراق للكويت، و�صول اإلى ثورات الربيع العربي. 
)1( اإبراهيم اإمام: درا�صات يف الفن ال�صحفي، القاهرة، مكتبة الأجنلو امل�صرية، 1991م، �س 112.

)2( فاروق اأبو زيد: فن اخلرب درا�صة مقارنة بني �صحف املجتمعات املتقدمة والنامية، بريوت،  دار ال�صروق،  1981م، �س 203.
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8 - املناف�صة: يتواجد هذا العن�صر يف الأخبار الريا�صية اأكرث من وجوده يف غريها 
من الأخبار.

9 - التوقع والنتائج: يتواجد هذا املعيار يف الأخبار التي ل تكتمل قيمتها الإخبارية 
واأخبار  الق�صرية،  احل��روب  مثل  احل��دث؛  ونهاية  نتيجة  ت�صمنت  اإذا  اإل 

النقالبات، واأمرا�س الزعماء.

10 - الغرابة: يتواجد هذا العن�صر يف الأخبار التي ي�صتغرب ويتعجب لها القارئ ول 
القطرية  العرب  ن�صرته �صحيفة  الذي  لها تف�صريًا مثال ذلك اخلرب  يجد 
حتت عنوان: املخابرات الأمريكية �صاع���دت ف����ي تهريب كوكايني للوليات 
املتحدة الأمريكية. وما ن�صرته �صحيفة ال�صرق عن ديك يبي�س، وتي�س يدر 

حليبًا.

11 - الطرافة: يتوفر هذا العن�صر يف كثري من الأخبار التي جتمعها ال�صحف �صمن 
�صفحة واحدة بهدف الت�صلية والرتفيه، والرتويح عن القارئ، مثال ذلك 
يعمل  الهارب  ال�صجني  عنوان:  حتت  الراية  �صحيفة  ن�صرته  الذي  اخلرب 
�صرطيًا 20 عامًا، واأوردت يف منت اخلب�ر: » وجد قاتل هارب من ال�صجن يف 
بنجالدي�س اأف�صل مالذ له يف قوة ال�صرطة التي تبحث عنه. ظل ال�صجني 
الهارب يعمل �صرطيًا ملدة 20 عامًا اإلى اأن اكت�صفت اخلدعة اأخريًا وقب�س 

عليه عندما عاد اإلى املنطقة التي ارتكب فيها جرميته ليزور عائلته ». 

12 - ال�صهرة: اإن اأهمية الأخبار التي تن�صر عن امللوك والروؤ�صاء تفوق اأهمية الأخبار 
حتظى  التي  وامل��ع��امل  الأم��اك��ن  بع�س  وهناك  وزرائ��ه��م،  عن  تن�صر  التي 
اأخبارها باأهمية كبرية مثل اأهرامات اجليزة واأبو الهول وبرج اإيفل و�صور 

ال�صني العظيم )1(.

13 - الإهتمامات الإن�صانية: مثال ذلك يف الأخبار التي تتناول الفظائع التي يرتكبها 
البوذيون �صد م�صلمي ميامنار، وتلك التي يرتكبها الكيان الإ�صرائيلي �صد 

اأطفال  فل�صطني.
)1( عبد اهلل زلطه: فن اخلرب.. الأ�ص�س النظرية والتطبيقات العملية، بنها، دار م�صطفى للطباعة والن�صر، 2003م، �س 57.
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14 - الأهمية: ناجت عن احتاد جمموعة من العنا�صر واملعايري يف خرب واحد.

اخلا�صة  احلياة  تتناول  التي  الأخبار  يف  بكرثة  العن�صر  هذا  يتوفر  الإثــارة:   -  15
اهتمام  على  ت�صتحوذ  التي  املف�صلة  املختلفة  اجلرائم  واأن��واع   للم�صاهري 

القراء )1(.

الظروف  بح�صب  ت�صتجد  اأن  ميكن  للخرب  معايري  هناك  العربية:  الثورات   –  16
والأحداث، فاأي حادث تنجم عنه وفاة يف دولة ت�صهد ثورات يجد طريقه 
اإطالق نار ببلد توجد به  اأن �صخ�صا قتل يف  لو  للن�صر، فعلي �صبيل املثال 
اأولوية  له  الأول  فاإن  ثورة  ي�صهد  بلد ل  الطريقة يف  بنف�س  قتل  واآخر  ثورة 

الن�صر لدي بع�س املوؤ�ص�صات التي ت�صاند الثورة)2(.

اأنواع اخلرب ال�صحفي

مل يتفق خرباء واأ�صاتذة الإعالم والباحثون والدرا�صون على ح�صر وحتديد اأنواع 
بعينها للخرب، وكلما ا�صتطردنا يف احلديث عن هذه الأنواع �صنجد معايري خمتلفة)3(، 
والعربية  الأجنبية  املوؤلف���ات  خالل  م���ن  املعايري  هذه  �صتات  جمع  الأ�صلم  من  وراأي��ت 

وخربتي العملية وو�صع عدة اأنواع للخرب نعتمدها هنا وهي:

�أوًل -  �لتق�سيم �جلغر�يف للخرب:

على اأ�صا�س هذا املعيار فاإن الأخبار نوعان: اأخبار داخلية، وهي التي تقع داخل 
املجتمع الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة، واأخبار خارجية، وهي التي تقع خارج املجتمع 

الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة ول ترتبط به.

ثانياً - �لتق�سيم �ملو�سوعي للخرب: 

على اأ�صا�س هذا املعيار تنق�صم الأخبار اإلى ال�صيا�صية، الإقت�صادية، الإجتماعية، 

)1( �صباح يا�صني: الإعالم حرية يف انهيار، بريوت، مندى املعارف، 2010، �س 33.
)2( اأي�صا اأهمية خرب عن �صفقة ع�صكرية لبلد يف حالة حرب تفوق اأهيمته يف حالة ال�صلم.

)3( هالل عز الدين: ال�صحافة وحتديات القرن احلادي والع�صرين، العني، دار الفالح، 2004م، �س 73.
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الع�صكرية، الريا�صية،  الدينية، وهكذا..

ثالثاً - �لتق�سيم �لزمني للخرب: 

الأ�صا�صي لعملية تق�صيم اخلرب، وبالتايل  املعيار  الذي يقع فيه احلدث هو  الوقت 
وقوعها،  ومكان  مبوعد  ال�صحفي  يعلم  التي  تلك  وهي  متوقعة،  اأخبار  نوعان:  فهو 
كالحتفال باليوم الوطني اأو عيد ال�صتقالل،  وق�س على ذلك كل حدث معروف زمانه 
يخربك  اأن  �صحفي  اأي  ي�صتطيع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  فمثال  �صلفا،  ومكانه 
الريا�صة يف  القادمة، و�صحفيو  الرئا�صة هناك خالل اخلم�صني عاما  انتخبات  مبوعد 

العامل يعرفون اأن بطولة كاأ�س العامل يف عام 2022 �صتقام يف دولة قطر. 

والأخبـار غيــر املتوقعة، هي الأخبار التي ل يعلم املخرب ال�صحفي عنها �صيئًا، ول 
يتوقع حدوثها مثل اأخبار خطف الطائرات، ووقوع الزلزل، واندلع احلرائق.

ر�بعاً - �خلرب �جلاهز و�خلرب �ملبدع: 

اإدارات  اأو  الأنباء  وكالت  من  ال�صحيفة  تاأخذه  الذي  اخلرب  هو  اجلاهز  اخلرب 
اأما اخلرب   ،)1( الأحيان  املحرر يف كثري من  وتن�صره دومنا تدخل من  العامة  العالقات 
املبدع فهو اخلرب الذي يبذل املحرر جهدًا كبريًا يف احل�صول عليه ابتداء من اكت�صافه 

للحدث وح�صوله على املعلومات وكتابة تفا�صيله ون�صره.

خام�ساً - �خلرب �جلاد و�خلرب �خلفيف:

الأخبار اجلادة هي التي ل يق�صد بها الت�صلية، واإمنا اإحاطة القراء علما بالأحوال 
والأو�صاع الهامة يف البالد، كالأخبار ال�صيا�صية والإقت�صادية وامل�صاكل الإجتماعية وما 
اإلى ذلك. اأما الأخبار اخلفيفة فهي التي تثري انتباه القراء وت�صليهم كاأخبار الطرائف 

والريا�صة وجنوم املجتمع )2(. 

)1(عبد الفتاح عبد النبي: التناول الإعالمي جلرائم النخبة.. درا�صة للنموذج امل�صري يف الثمانينات، القاهرة، دار الثقافة للن�صر 
والتوزيع، 1991م، �س 118.

)2( حممود خليل: ال�صحافة الإلكرتونية.. اأ�ص�س بناء الأنظمة التطبيقية يف التحرير ال�صحفي، القاهرة، العربي للن�صر والتوزيع، 
1997م، �س 122.
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�ساد�ساً - �خلرب �ملجرد و�خلرب �ملف�سر:

اخلرب املجرد هو الذي يقت�صر على ت�صجيل الوقائع اأو ت�صوير احلوادث اأو �صرد 
املعلومات دون اأن يدعم ذلك بخلفي��ة م��ن املعلوم�ات والبيانات والتفا�صيل. اأما اخلرب 
ُيْدَعم بخلفية من املعلومات والبيانات التي ت�صرح تفا�صيل احلدث،  املف�صر فهو الذي 

واأبعاده ودللته املختلفة )1(.

�سابعا - �خلرب �ملو�سوعي و�خلرب �مللون:

اأن  باأمانة، دون  القراء كما هو  اإلى  ال�صحيفة  تنقله  الذي  املو�صوعي هو  اخلرب 
حتذف منه ما من �صاأنه اأن يخفي بع�س الوقائع، اأو ت�صيف اإليه ما يعترب اختالقًا اأو راأيًا 
يعرب عن وجهة نظر ما بهدف التاأثري على القارئ. وعلى العك�س متامًا اخلرب امللون، 

فهو الذي يتعر�س لأحد الإعتداءات التالية: 

اأ  � حذف بع�س الوقائع ل بق�صد الإخت�صار واإمنا بق�صد اإخفائها. 

ب � اإ�صافة وقائع مل تقع بهدف التاأثري على القارئ. 

ج� � ت�صمني اخلرب راأيًا اأو وجهة نظر بهدف التاأثري على القارئ اأي�صا. 

م�صادر اخلرب

م�صادر اخلربال�صحفي هي اجلهات والأفراد الذين يزودون ال�صحيفة بالأخبار 
كل يوم، كوكالت الأنباء واأق�صام العالقات العامة يف الدوائر والهيئات احلكومية، و�صبكة 
الإنرتنت وما يتفرع عنها من �صبكات خمتلفة، وحمطات الإذاعة والتليفزيون، ومكاتب 
اخلدمات ال�صحفية.. اإلخ. وهذه امل�صادر على الرغم من اأهميتها فاإن اأخبارها ل متيز 
�صحيفة عن اأخرى، لأنها يف النهاية مورد م�صاع لك��ل ال�صحفيني، لذلك فاإن ال�صحيفة 
التي تريد اأن حتقق �صبقًا �صحفيًا اأو انفرادا، وتتفوق على ما عداها تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي 

)1(عبد اجلواد �صعيد ربيع: فن اخلرب ال�صحفي، القاهرة، دار الفجر للن�صر والتوزيع، 2005م، �س 109
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روؤ�صاء  من  الهامة  بال�صخ�صيات  اللتقاء  مهمتهم  اأن  يعرفون  وه��وؤلء  مندوبيها،  على 
الأكادمييون  كتب  ما  خالل  ومن  املفكرين)1(.  وكبار  و�صفراء  ووزراء  وحكومات  دول 
وال�صحفيون عن الطرق امل�صروعة للح�صول على الأخبار ميكننا ح�صر م�صادر اخلرب 

ال�صحفي على النحو التايل: 

1 - �ملندوب �ل�سحفي: 

هو نف�صه مندوب الأخبار، وترتكز مهمته يف الذهاب اإلى موقع احل�دث، واحل�صول 
على معلوم�ات كافي�ة عن�ه.  

2 - �ملر��سل �ل�سحفي: 

حتر�س  بل  الكب���رى،  العوا�صم  يف  لها  مرا�صلني  تعيني  على  �صحيفة  كل  حتر�س 
املكاتب مديرين  لهذه  وتعنيِّ  الن�صطة،  العوا�صم  لها يف  فتح مكاتب  �صحف كثرية على 

وِفَرقًا كثرية من املرا�صلني يوافونها بالأخبار وتطورات الأحداث اأوًل باأول. 

3 - وكالت �لأنباء:

تعترب وكالت الأنباء العاملية والإقليمية واملحلية م�صدرًا هامًا من م�صادر الأخبار، 
ملا لها من مندوبني ومرا�صلني منت�صرين يف اأنحاء العامل.

4 – �سبكة �لإنرتنت: 

م�صدر رئي�صي وغني بالأخبار، وتعد اأ�صرع واأ�صمل م�صدر لتقدمي املعلومة ملا يتفرع 
عنها من �صبكات اإخبارية ومواقع للتوا�صل الجتماعي واأخرى للموؤ�ص�صات والأفراد يف كل 

التخ�ص�صات ومنت�صرة يف اأنحاء الكرة الأر�صية.

5 – �سبكات �لهاتف �جلو�ل:

م�صدر مهم من م�صادر الأخبار خ�صو�صا غري املتوقعة، اإذ ت�صتخدمها امل�صادر 
املختلفة لإر�صال اأخبارها اإلى و�صائل الإعالم.

)1(ح�صن عماد مكاوي: اأخالقيات العمل الإعالمي، القاهرة، الدار امل�صرية اللبنانية، 1994م، �س 185.
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6 – محطات �لإذ�عة و�لتليفزيون: 

هامة  م�صادر  والعاملية  والإقليمية  املحلية  والتليفزيون  الإذاع���ة  حمطات  تعد 
والر�صد  لالإ�صتماع  اأق�صام  اإن�صاء  يف  تتوانى  ل  الكربى  ال�صحف  فاإن  لذلك  لالأخبار، 

الإذاعي والتليفزيوين  ت�صجل ما تبث�ه اإذاع�ات العال�م.

7 -  مكاتب �خلدمات �ل�سحفية:

يوجد الكثري من مكاتب اخلدمات ال�صحفية التي تغذي ال�صحف بالأخبار وكتابات 
الأخبار  املكاتب جتارية مهمتها جمع  واملفكرين، حيث تكون طبيعة عمل هذه  ال�صا�صة 

وبيعها. 

8 - �ل�سحف:

اأي�صًا، فكثي��رًا م�ا  ل تعترب ال�صحف م�صتهلكة لالأخبار وح�صب واإمنا م�صادر لها 
الإذاع��ة  وحمط�ات  الأنب��اء  وكالت  عنها  تنقل  ما  وكثي�رًا  البع��س،  بع�صه�ا  ع�ن  تنق�ل 

والتيفزيون.

9- كبار �ل�سخ�سيات و�أ�سدقاء �ل�سحيفة:

م�صادر يح�صل منها ال�صحفي كل يوم على �صيد ثمني من الأخبار التي عادة ما 
تكون ت�صريحات للملوك والروؤ�صاء والأمراء وروؤ�صاء احلكومات والوزراء. 

10 -  �لقر�ء �ملتطوعون:

قراء ال�صحيفة يتطوعون اأحي��انا لتزويدها بالأخبار املختلفة، لذا يعتربون م�صدرًا 
ل ي�صته��ان ب��ه.

11 - �لن�سر�ت و�لوثائق:

واخلا�صة  احلكومية  الدوائر  بع�س  ت�صدرها  التي  تلك  هنا  بالن�صرات  املق�صود 
لإلقاء ال�صوء على اأن�صطتها واإجنازاتها.
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12- �لوز�ر�ت و�لهيئات �لر�سمية و�ل�سعبية: 

وال�صعبية  الر�صمية  والهيئات  والإدارات  الأحزاب  ومقار  ال��وزارات  تكون  ما  عادة 
من  اأو  مبا�صرة  امل�صئولني  من  اأخبارها  يجمعون  الذين  ال�صحفيني  باملندوبني  مغطاة 

اأق�صام العالقات العامة فيها. 

13  - �ملوؤمتر�ت �ل�سحفية: 

تاأتي اأهمية هذه املوؤمترات كم�صادر �صحفية من اأن الأخبار ال�صادرة عنها دائمًا 
�صخمة تهم اأكرب عدد من القراء، ذلك لأن املتحدثني فيها عادة هم اأ�صخا�س على قدر 
كبري من امل�صئولي�ة، وتعقدهذه املوؤمترات ل�صرح �صيا�صات جديدة اأو قوانني حمل الدرا�صة 
واملناق�صة، اأو للك�صف عن اخرتاع جديد �صواء كان يف جمال الطب والدواء اأو ال�صناعة 
اأخرى يف احل�صول على  املوؤمترات ل متيز �صحيفة عن  اأن هذه  الخ، غري  والف�صاء.. 
الأخبار لأن املتحدثني فيها عادة ما يجمعون اأكرب عدد من ال�صحفيني بهدف اإي�صال 
اإلى  النا�س، وغالبًا ما ينتهز ال�صحفيون الفر�صة فيوجهوا  اأكرب عدد من  اإلى  املعلومة 

امل�صدر الأ�صئلة التي يرغبون يف التعرف على اإجاباتها)1(. 

14 – �أ�سدقاء �ل�سحفي:

لكل �صحفي جمموعة من الأ�صدقاء هم يف احلقيقة م�صادر �صحفية على درجة 
هوؤلء  من  والكثري  القرارات،  و�صانعي  امل�صئولني  من  كانوا  ما  اإذا  الأهمية  من  عالية 
يخ�صون بع�س اأ�صدقائهم من ال�صحفيني بالأخبار الهامة على اأمل اأن يك�صب م�صاندة 

وتاأييد ال�صحيفة له فيما يتخذ من قرارات اأو يقر من �صيا�صات )2(.

اأخرى  م�صادر  وج��ود  من  ي�صلم  ل  الأم��ر  لكن  الأخبار،  م�صادر  اأه��م  هذه  كانت 
للبحث عن احلقيقة  ال�صحفي  النا�س، وحتفز  بني  ت�صري  التي  وال�صائعات  كامل�صادفة 
حتى يتو�صل اإليها، وجملة القول اأن ال�صحفي ميكن اأن يح�صل على الأخبار من كل �صيئ 

حوله )3(.
)1( حممد ح�صام الدين: امل�صئولية الإجتماعية لل�صحافة، القاهرة.،الدار امل�صرية اللبنانية، 2002م، �س 159.

)2( ه�صام توفيق بحري: �صحافة الغد، القاهرة، دار املعارف، 2002م، �س 37.
)3( يو�صف خوري: اإدارة وكالت الأنباء، بريوت، الدار احلديثة، 2004م، �س 112.
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القوالب الفنية لكتابة اخلرب ال�صحفي:

:Inverted Pyramid أوًل - قالب �لهرم �ملقلوب�

هو الأ�صهر، ووفقًا له فاإن على املحرر يقوم بعر�س مادته على اأ�صا�س البدء باأهم 
املعلومات، ثم ينتقل اإلى املعلومات الأقل اأهمية فالأقل اإلى اأن ينتهي اإلى اأقل معلومة على 

الإطالق.

 :Pyramid ثانياً - قالب �لهرم �ملعتدل

على العك�س من ال�صابق فيبداأ اخلرب باملعلومة الأقل اأهمية يف املقدمة تليها املعلومة 
الأكرث اأهمية  فالأكرث بحيث تكون النهاية عبارة عن اأهم معلومة.

:Hourglass ثالثا – قالب �ل�ساعة �لرملية

حتى  وهكذا  اأهمية  اأق��ل  معلومة  ثم  هامة  مبعلومة  اخل��رب  يبداأ  القالب  ه��ذا  يف 
ينتهي من كتابة الن�صف الأول، ومع بداية الن�صف الثاين يبداأ مبعلومة اأكرث اأهمية من 
�صابقتها، تليها معلومة اأكرث اأهمية وهكذ اإلى اأن ينتهي اخلرب مبعلومة تعادل يف اأهميتها 

تلك التي بداأ بها )1(.

:Linear ر�بعا – �لقالب �لطويل �أو �خلطي

تبنى املعلومات من البداية اإلى النهاية كما لو اأنها يف خط م�صتقيم كما هي دون 
تدخل املحرر يف ترتيبها بالتقدمي والتاأخري.

:Nonlinear خام�سا – �لقالب غري �لطويل �أو غري �خلطي

هذا القالب ي�صتخدم يف الأخبار التي تن�صر على ال�صبكة العنكبوتية، فريتب املحرر 
املعلومات بح�صب اأهميتها للقراء ل �صيا�صة اجلريدة.

وهناك قوالب اأخرى كالقائمة واملقاطع لكنها غري منت�صرة كثريا.

)1( دافيد �س. برودر: وراء ال�صفحة الأولى، ترجمة عبد القادر عثمان. عمان. مركز الدرا�صات الأردين. 1991م.
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طرق �صياغة اخلرب ال�صحفي:

�أوًل - �سيغة �ل�سرد:

طبقا لهذا القالب يتولى املحرر �صرد املعلومات بنف�صه دون اأن ين�صبها اإلى م�صدر 
وترتبط  ال�صياغة اخلربية،  واأ�صكال  واأ�صاليب  اأبرز طرق  من  الطريقة  وهذه  م�صوؤول، 
يف  الباحث  عمل  خ��الل  وم��ن  الأخ��ب��ار.   من  ومتميزة  معينة  بنوعيات  وثيقًا  ارتباطًا 
اإلى هذه ال�صيغة عندما يكونون هم  يلجاأون  اأن املحررين واملندوبني  ال�صحافة لحظ 

اأنف�صهم �صهود عيان تواجدوا يف موقع احلدث.

ثانياً - �سيغة �حلديث �ملنقول �أو �لت�سريحات: 

ورد  �صواء  امل�صوؤولي���ن،  اأح�د  ل�صان  �صرد ت�صريحات على  ال�صيغة على  تقوم هذه 
ذكر ا�صمه اأو مل يرد. 

ثالثاً - �سيغة �لق�سة: 

تقوم هذه الطريقة على اأن ي�صيغ املحرر معلوماته باأ�صلوب ق�ص�صي بحيث ي�صعر 
الأزمة  اأو  واحلبكة  البداية  حيث  من  لي�س   ، ق�صرية  ق�صة  اأو  رواي�ة  يقراأ  باأنه  القارئ 
ثم حل العقدة فح�صب، واإمنا اأي�صًا من حيث انتقاء الألفاظ والو�صف، وهذا اللون هو 

ال�صائع يف ال�صحافة الربيطانية الآن.

العناويــــــن 

بعد التعريف بفن �صياغة اخلرب راأينا من املفيد التعريف بعناوين اخلرب واأنواعها، 
وكيفية �صياغتها وانتقائها، ذلك لأن العنوان هو العن�صر الهام والأ�صا�صي لإغراء القارئ 
العناوين  ق�صم  اأن هناك من  . واحلقيقة  اأكرب قدر ممكن من اخلرب  لقراءة  وت�صويقه 
اإلى: املفرد، الهرمي، املعلق، املتدرج، املمتد وهذا التق�صيم على اعتبار الإخراج)1(. اأما 

التق�صيم الذي نعنيه هنا فهو على اعتبار التحرير وال�صياغة ونورده على النحو التايل:

)1( منى ن�صر: اخلرب ال�صحفي، اأبو ظبي، مكتبة جرير،  2001م، �س 32.
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1 - العنوان املخت�صر: يخت�صر اخلرب كله يف عبارة جتيب على اأه���م �صوؤال يثار لدى 
النا�س.

2 - العنوان الو�صفي: يركز على عن�صر الو�صف ف����ي اخلب��ر.

3 - عنوان اجلملة املقتب�صة: عبارة عن اأهم جملة اأو اأكرث يف ت�صريحات امل�صوؤول.

4 - عنوان الت�صاوؤل: عبارة عن �صوؤال الهدف منه لفت انتباه الق��ارئ والإيحاء له باأن 
اجلواب يف منت اخلرب.

5 - العنوان املوؤكد: مثل )حما�س: ل رجعة عن حترير كامل الرتاب الفل�صطيني ونوؤكد 
هذا مهما كان الثمن(.

6 - العنوان املقارن: مثل )يف بالد العامل الإ�صالمي طعام البع�س يحتاج اإلى معدة 
ومعدة البع�س حتتاج اإلى طعام(.

7 - العنوان املو�صح: مثل )التخفي�صات اجلمركية يف م�صر 35% لالأدوات الكهربائية، 
45% لل�صجاد، 55% للمالب�س، 60% للو�صائل التعليمية، 5% لل�صيارات(. 

8 - العنوان املتفجر: مثل )مبارك يتخلي عن من�صب الرئي�س( .

9 - العنوان الطريف: مثل )قطة ملحاربة الفئران يف جمل���س العم���وم الربيطاين(.

املقدمـــات:

تعترب املقدمة من اأهم الأجزاء يف بناء اخلرب ال�صحفي، حيث ت�صارك العنوان يف 
جذب القارئ اإلى �صلب املو�صوع، ودفعه اإلى متابعته حتى النهاية �صواء كان ق�صة خربية 

اأو �صردًا اأو ت�صريحًا. واملقدمة الناجحة هي التي تتوافر فيها املعايري التالية: 

- اأن ت�صد انتباه القارئ، بحيث تدفعه اإلى متابعة اخلرب حتى النهاية. 

تغفل  ل  الوقت  نف�س  ويف  القارئ،  ذهن  ت�صتت  ل  حتى  باملعلومات  تزدحم  األ   -
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الوقائع واملعلومات والبيانات. 

؛ من؟، ماذا؟، متى؟،  الأ�صئلة اخلم�ص��ة املعروف��ة  الإج�����ابة على  اأن حت����اول   -
اأين؟، ملاذا ؟.  

- اأن يكون حجمها متنا�صقا مع حجم اخلرب، ومالئما مل�صمونه.  

- اإذا كانت تقدم اأكرب كم من املعلومات ففي اأقل عدد من الكلمات. 

- اأن تربز املعلومات اجلديدة.

وقد ق�صم خرباء واأ�صاتذة الإعالم مقدمات الأخبار ال�صحفية اإلى عدة اأنواع هي:

1 - املقدمة امللخ�صة: هي التي تلخ�س اأهم املعلومات التي يحتويها اخلرب. 

2  - املقدمة القتبا�صية: بها اأهم معلومات يف ت�صريح امل�صدر.

3 - املقدمة القنبلة: عبارة عن جملة واحدة اأو فقرة خمت�صرة جدًا ولكن فيها املعلومة 
التي يبحث عنها النا�س وينتظرونها ب�صغف. 

4- املقدمة املجاز: التي تعتمد على ا�صتخدام الكلمات مبعان جمازية.

5 - املقدمة املثل واحلكمة: هي التي حتوي اأمثاًل �صعبية وحكمًا متداولة. 

اأو  الغرابة  عن�صر  التي  الأخبار  يف  تكون  ما  ع��ادة  الطريفة:  اأو  الغريبة  املقدمة   -  6
الطرافة فيها مرتفع. 

7 - املقدمة الو�صفية: التي ت�صف كيفية وقوع احلادث ومكانه. 

8 - املقدمة ال�صوؤال: عبارة عن عدة اأ�صئلة اإجاباتها يف �صلب اخلرب. 

9 - املقدمة احلوار: عادة ما تكون يف اأخبار املناظرات واجتماعات الربملانات. 

10 - املقدمة التناق�صية: تقوم على املفارقات واملتناق�صات.
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اخلامتة:

وهي عدة اأنواع اأكرثها �صيوعا هي:

اأن يرتتب  اأو ما ميكن  اأو اخلال�صة: وهي التي تقدم نتيجة اخلرب  النتيجة  1 - خامتة 
عليه.

2 - اخلامتة املركزة: وهي التي يجمل فيها املحرر اأهم املعلومات اجلوهرية.

3 - اخلامتة امل�صترتة: التي ي�صتطيع القارىء اأن يقراأ بها ما وراء ال�صطور.

فن التحقيق

ال�صحافة:  ويف  و�صدقه،  اأثبته  الأم��ر:  وحقق  �ق،  حقَّ مادة  من  اللغة   يف  التحقيق 
فن تق�صي احلقائق وجمع املعلومات باأ�صلوب علمي، وتقدميها للنا�س من خالل تغطية 

حتريرية مدعومة بال�صور والوثائق بهدف الإي�صاح والتف�صري والتنوير والتثقيف.

الأخ��ب��ار  مثل  ال�صحيفة  م��واد  اأهمها  كثرية  م�صادر  م��ن  مو�صوعاته  وي�صتمد 
والأحاديث والإعالنات وغريها، ومن املجتمع الوا�صع الذي يعي�س فيه ال�صحفي، حيث 
ل يوجد جمتمع الآن اإل وبه الكثري من امل�صكالت يف جمالت عديدة كال�صحة والتعليم 
التحقيق يف  وال�صراب، ونخت�صر م�صادر  والطعام  واملوا�صالت  والنقل  وال�صراء  والبيع 
�صيء  كل  يف  ال�صحفي  التحقيق  مو�صوعات  على  نعرث  اإننا  ال�صحفيني  كبار  اأحد  قول 
من  ينقل  فيما  الدقة  يتحرى  اأن  التحقيق  كاتب  على  يجب  حال  كل  وعلى  حولنا.  من 
معلومات، والثقة يف امل�صدر ُمن�ِصىء الر�صالة،  �صواء كان فردًا اأو جماعة اأو موؤ�ص�صة اأو 

قادة جمتمع، اأو مربني اأو اأطباء اأو مهند�صني اأو اأ�صدقاء.

اأنواع التحقيق ال�صحفي: 

ميكن اأن جنمل اأنواع فن التحقيق ال�صحفي على النحو التال�ي:
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1 - �لتحقيق �ل�سحفي �ملحلي:

اأو من  هو الذي ي�صتمد مو�صوعه من داخل املجتمع الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة، 
خارجه لكنه يرتبط ب�صكل مبا�صر بنف�س املجتمع، وعادة ما تن�صر ال�صحف هذا النوع من 

التحقيقات يف �صفحات ال�صوؤون املحلية.

2 - �لتحقيق �ل�سحفي �خلارجي: 

الذي يبعث به مرا�صلو ال�صحف اأو وكالت الأنباء من العوا�صم املختلفة، ول عالقة 
�صفحات  يف  ال�صحف  تن�صره  ما  وعادة  ال�صحيفة،  فيه  ت�صدر  الذي  بالبلد  ملو�صوعه 

ال�صوؤون الدولية واخلارجية.

3  - حتقيق �مل�سكالت: 

التي  هي  امل�صكلة  لأن  ذلك  �صيوعًا،  ال�صحفية  التحقيقات  اأن��واع  اأكرث  من  يعترب 
تثري ف�صول ال�صحفي وتدفعه اإلى البحث يف جذورها والعوامل املوؤثرة فيها، وما ميكن 
�أن يرتتب عليها، ب�سرط �أن يكون ن�سر هذه �مل�سكلة يف �ل�سحافة مهما لأكرب عدد من 

القراء، اأو مت�صهم مبا�صرة ويبحثون عن حلول لها. 

4 - حتقيق �لرحالت:

اإلى  رحالتهم  اأو  زياراتهم  اأثناء  املحررون  يكتبها  التي  هي  الرحالت  حتقيقات 
�لدول �ملختلفة، ب�سرط �أن تثري �هتمام �لنا�س.

  5- حتقيق �ل�سخ�سية: 

غالبًا ما تكون مو�صوعات هذا النوع عن احلياة اخلا�صة لنجوم املجتمع �صواء كانوا 
من م�صاهري ال�صيا�صة اأو رجال املال والأعمال اأو من الو�صط الفني اأو الريا�صي.

6 - حتقيق �ملنا�سبات: 

هذا النوع عادة ما يرتبط باملنا�صبات الوطنية والقومية والعاملية  والأعياد الدينية.
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7 - حتقيق �ل�ستفتاء�ت:

اأو  رئا�صية  انتخابات  على  مقبلة  البالد  تكون  عندما  النوع  هذا  يظهر  ما  ع��ادة 
برملانية، اأو عندما تريد الأنظمة الدميوقراطية اأخذ راأي ال�صعب حيال ق�صية م�صريية، 

فتجري و�صائل الإعالم ا�صتفتاءات لأخذ اآراء النا�س. 

8 - �لتحقيق �ل�سيا�سي: 

غري  جامعة  يومية  �صحيفة  تخلو  ل  وع��ادة  �صيا�صية،  ق�صية  مو�صوعه  يف  يتناول 
متخ�ص�صة  من هذا النوع.

9 - �لتحقيق �لع�سكري: 

اإنتاج  اأو  الع�صكرية،  واحل��روب  املعارك  حول  مو�صوعه  ي��دور  ال��ذي  التحقيق  هو 
الأ�صلحة املتقدمة اأو حتى التقليدية. 

10- �لتحقيق �لقت�سادي: 

هامًا  اإقت�صاديًا  �صاأنًا  مو�صوعه  يكون  الذي  وهو  علميًا،  مو�صوعًا  يتناول  والذي 
داخليًا اأو خارجيًا. 

11- �لتحقيق �لعلمي: 

هو الذي يتناول مو�صوعًا علميًا، وجمالته كثرية ومتعددة.

12  - �لتحقيق �لريا�سي: 

�صحيفة  منه   تخلو  ول  املختلف��ة،  الريا�صات  اأن��واع  من  نوع  اأي  مو�صوعه  يتناول 
تقريبا.

13 - �لتحقيق �لفني �أو �لثقايف:

التحقيق الفني نوع م�صتقل بذاته، وكذلك التحقيق الثقايف اأي�صًا نوع اآخر م�صتقل 
بذاته، وقد يلتقي الفن والثقافة يف حتقيق واحد، لكننا نعترب التحقيق فنيًا عندما تكون 

الغلبة فيه للفن، واأدبيًا اأو ثقافيًا عندما تكون الغلبة فيه لالأدب اأو الثقافة.
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 14 - �لتحقيق �لديني: 

هو الذي يتناول مو�صوعًا دينيًا اأو عامًا ولكن يعالج من وجهة نظر دينية. 

القوالب الفنية ل�صياغة التحقيق ال�صحفي

1 - قالب �لعر�س: 

ي�صتعر�س فيه املحرر املعلومات والآراء التي ح�صل عليها باأ�صلوب جذاب، على اأن 
يكون حمايدًا اإذا ت�صاربت لديه اأقوال موؤيدين ومعار�صني حول الق�صية مو�صوع التحقيق. 

2  - قالب �لق�سة:

فيه يكتب املحرر التحقيق باأ�صلوب ق�ص�صي يروي من خالله الأحداث، وقد يكون 
التحقيق عبارة عن ق�صة واحدة اأو عدة ق�ص�س جمتمعة، والفرق بني التحقيق ال�صحفي 
الذي كتب يف قالب الق�صة وبني الق�صة الأدبية اأن الأول لي�س اإل حقائق اأما الثانية فقد 

متتزج فيها احلقيقة باخليال.

3 - قالب �لو�سف: 

وكيفية  للحدث  اأو  للمكان  املبا�صر  الو�صف  بطريقة  مو�صوعه  الكاتب  يقدم  فيه 
وقوعه، اأو الو�صف لل�صخ�صية التي هي حمور التحقيق .

4 - قالب �حلديث: 

الكاتب  ينقل  حيث  ال�صحفي،  التحقيق  فن  يف  �صيوعًا  القوالب  اأك��رث  من  يعترب 
لغة  وتخلق  بينهم،  فتنت�صر  اأكرث  اأو  م�صدر  ل�صان  على  قرائه  اإلى  والبيانات  املعلومات 
الك��ذب  والتبلي�غ وال�صدق وبعي�دة ع�ن  الإعالم والإخبار  والتعامل قائمة على  للتفاهم 
اأو م�صكلة من امل�صكالت  والتهوي��ل والتلفي�ق بهدف تكوين راأي عام �صائب جتاه واقعة 

بحيث يعرب عن عقلية اجلماهري وميولهم)1( .

.94 ���س   ،2011 اجلامعية،  املعرفة  الإ�صكندرية،  واملنهجية،  النظرية  الأ���ص�����س  وقيا�س  ال��ع��ام  ال���راأي  جم��اه��د:  جمال   )1(
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5 - قالب �لإعرت�ف:

 فيه ينقل ال�صحفي رواية الأ�صخا�س امل�صاركني يف احلدث، وعليه  اأن يكون اأمينًا 
يف النقل، مراعيًا لظروف املتحدث النف�صيًة.

6- �لقالب �ملختلط: 

هو الذي يقدم الكاتب من خالله معلوماته يف قالب العر�س يف فقرة، ويف قالب 
الق�صة يف فقرة اأخرى، ويف قالب احلديث يف فقرة ثالثة. 

عناوين التحقيق ال�صحفي 

تنق�صم العناوين من حيث الإ�صم اإلى: عناوين رئي�صية، وعناوين فرعية.. فالعناوين 
الرئي�صية هي التي يكتبها املحرر يف راأ�س التحقيق ال�صحفي، واإن كان �صكرتري التحرير 
)املخرج( يوزعها على ال�صفحة بعد املقدمة اأحيانًا اأو و�صط املو�صوع على عدة اأعمدة. 
اأما العناوين الفرعية فهي التي تف�صل بني فقرات التحقيق، والعناوين ب�صكل عام تنق�صم 

اإلى عدة اأنواع: 

1- �لعنو�ن �لد�ل: 

ومبجرد  ق�صي��رة،  جملة  يف  التحقيق  مو�صوع  يت�صمن  الذي  املبا�صر  العنوان  هو 
قراءته يعرف القارئ جوهر التحقيق. 

2  - �لعنو�ن �لنتقائي: 

هو الذي يت�صمن اأهم فكرة يف التحقيق كله ويف نف�س الوقت يكون ظريفًا وجذابًا.

3 - �لعنو�ن �لإي�ساحي: 

هذا النوع قريب من العنوان الدال، ويو�صح مو�صوع التحقيق ب�صكل �صريح. 

4  - �لعنو�ن �لو�سفي:

و الذي يحمل و�صفًا للمكان، اأو طريقة وقوع احلدث وما اإلى ذلك. 
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5 - �لعنو�ن �لقتبا�سي:

الرئي�صي،  العنوان  ويجعلها  امل�صدر  ت�صريحات  عبارة يف  اأهم  املحرر  يختار  فيه 
وهذا النوع �صائع يف ال�صحف العربية ول ين�صح به يف ال�صحافة الغربية.

 6 - �لعنو�ن �ل�ستفهامي: 

هو الذي يو�صع يف �صيغة �صوؤال تكون اإجابته على درجة كبرية من الأهمية فيبحث 
عنها القارئ  حتى لو ا�صطر اإلى قراءة التحقيق اإلى النهاية. 

 7 - �لعنو�ن �خلطابي: 

بني  عالقة  اإيجاد  منه  والهدف  مبا�صرة،  القارَئ  الكاتُب  فيه  يخاطب  الذي  هو 
الطرفني، هذه العالقة هي احلديث املبا�صر بينهما، اإذ ل ميكن اأن يتحدث اإليك اأحد 
اأن يكون جذابًا ويعطي  اإليه، واإذا كان احلديث من خالل �صحيفة فيجب  اإل واأ�صغيت 

اأخبارًا هامة. 

8 - عنو�ن �ملفارقة:

اأن  اأو  الذي يت�صمن جملتني كل منهما حتمل م�صمونًا مناق�صًا مل�صمون الأخرى، 
اجلملة الثانية حتمل نتيجة غري منطقية ملعنى الأولى.

بقي القول اإن بع�س الباحثني يذهبون اإلى تق�صيم العناوين اإلى ثالثة اأق�صام هي: 
اأول  الرئي�صي  بالعنوان  ويق�صدون  فقرات،  عناوين  فرعية،  عناوين  رئي�صية،  عناوين 
العنوان  يلي  الذي  ذلك  الفرعي  وبالعنوان  التحقيق،  �صدر  يف  القارئ  يطالعه  عنوان 
الأول، ويق�صدون بعنوان الفقرة كل عنوان يف�صل بني فقرتني يف �صلب التحقيق،  ول 
واإما فرعية  رئي�صية  اإما  ال�صحفي  التحقيق  اأن عناوين  اأرى  واإمنا  الراأي  اأتفق مع هذا 
التي  الثمانية  الأن��واع  نوع من  اأي  يندرج حتته  اأن  الق�صمني ميكن  وكل ق�صم من هذين 
اأ�صلفنا ذكرها، حيث اأن جمموعة العناوين  التي يطالعها القارئ يف راأ�س التحقيق يطلق 
عليها املحررون عناوين رئي�صي�ة، اأما العناوين التي تف�صل بني الفقرات فيطلقون عليها 

العناوين الفرعية. 
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مقدمات التحقيق ال�صحفي

يتكون بناء التحقيق ال�صحفي كما هو معروف من اأربع وحدات: العناوين الرئي�صية، 
املقدمة اأو الإ�صتهالل، �صلب اأو ج�صم التحقيق، اخلامتة اأو النهاية. ونحن هنا ب�صدد 
احلديث عن الوحدة الثانية األ وهي املقدمات من حيث اأنواعها، وذلك على النحو التايل:

1- �ملقدمة �ملخت�سرة: 

يف حدود خم�س جمل وتت�صمن اأهم معلومات بالتحقيق. 

  2- �ملقدمة �لإ�ستفهامية �أو �لت�ساوؤل: 

عبارة عن جمموعة من الأ�صئلة اإجاباتها يف �صلب التحقيق.

3 – �ملقدمة �خلربية: 

هي التي تت�صمن اأخبارًا ومعلومات جديدة تفا�صيلها يف �صلب التحقيق.  

4 - �ملقدمة �خلطابية: 

بهدف  القارئ  اإلى  بالإت�صال  القائم  من  مبا�صر  خطاب  �صيغة  يف  تكون  التي   
ال�صتحواذ على اهتمامه.

5 - �ملقدمة �لقتبا�سية:

التي تت�صمن اأهم ت�صريحات اأدلى بها امل�صدر.   

6  - �ملقدمة �ملثرية للده�سة �أو �لف�سول. 

7 - �ملقدمة �لو�سفية. 

8 - �ملقدمة �ملركزة 

9- �ملقدمة �ملفارقة:

هذا النوع من املقدمات موجود بكرثة يف التحقيقات ال�صحفية التي تن�صر يوميًا يف 
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ال�صحف اليومية العربية قاطبة.

 10- �ملقدمة �ملجاز: 

هذه املقدمة قلياًل ما يلجاأ اإليها الكتاب، حتى يف التحقيقات الأدبية.

خامتة التحقيق ال�صحفي

اأو اخلال�صة  النتيجة  تت�صمن  اأن  ال�صحفي يجب  التحقيق  نهاية  اإن  يقول  املنطق 
األربت ل. ه�صرت، واي لن ج.  اأ�صفر عنها التحقيق بكل مو�صوعية وجترد، ويقول  التي 
تو: اإن نهاية التحقيق يجب اأن تت�صم�ن ما اأراد ال�صحفي اأن يقوله، والهدف الذي �صعى 
من اأجله فكت��ب حتقيق��ه. ومع تعدد الآراء فاإن خامتة التحقيق ال�صحفي ل تخرج عن 

الأنواع التالية:

1 - خامتة �لنتيجة �أو �خلال�سة: 

هي التي تقدم احلقيقة اخلال�صة التي اأ�صفر عنها التحقيق، والهدف منها اإعالمي 
وعلى الراأي العام اتخاذ قراره ليوؤكد وجوده.

2 - �خلامتة �ملركزة:

راأيًا  لعل  الق���راء،  ي�صتوعبها  باإيجاز كي  املحرر احلقائق  فيها  التي يجمل  هي   
عامًا معينًا يت�صكل جتاه الق�صية مو�صوع التحقيق ويكون يف هذه احلالة مبثابة اأداة هامة 

ي�صتطيع بها �صاحبها اأن يوؤثر يف عقول وقلوب الب�صر.

3 - �خلامتة �مل�سترتة: 

اأي غري الوا�صحة، رمبا لأن ما يرد املحرر قوله يجلب عليه بع�س امل�صاكل فرياهن 
على ذكاء القارىء.
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فـــــن احلـــــديث

عليها  تقوم  التي  الأ�صا�صية  والركائز  الهامة  الفنون  اأحد  هو  ال�صحفي  احلديث 
مادة التحرير يف و�صائل الت�صال اجلماهريي مبختلف اأنواعها، وياأتي يف املرتبة الثانية 
بعد اخلرب  الثالثة  املرتبة  ياأتي يف  اأنه  البع�س  الأهمية، ويرى  بعد فن اخلرب من حيث 

والتحقيق. 

ث به وُيْنَقل، وا�صطالحا حوار مبا�صر اأو غري مبا�صر يجريه  واحلديث لغة ما ُيتَحدَّ
ال�صحفي مع م�صوؤول اأو اأكرث اأو مع اأنا�س عاديني، ثم ين�صره يف ال�صحيفة بهدف تقدمي 
معلومات جديدة اأو اآراء ووجهات نظر حول ق�صية معينة، اأو بهدف تقدمي �صورة �صاملة 

وعميقة حول �صخ�س معني لأن الأمر يهم النا�س. 

اأنواع احلديث ال�صحفي

هناك ت�صنيفات واأنواع عدة للحديث ال�صحفي قائمة على اعتبارات كثرية، فمن 
حيث م�صاحته ميكن اأن يق�صم اإلى حديث ق�صري واآخر طويل وثالث متو�صط، ومن حيث 
اأ�صلوب طرح الأ�صئلة واحل�صول على اإجابات ميكن اأن يق�صم اإلى حديث مبا�صر وحديث 
تليفوين  وحديث غري مبا�صر وهو الذي يقدم ال�صحفي فيه اأ�صئلته للم�صدر ثم يعود بعد 
اأيام قليلة ليت�صلم الإجابات، وميكن اأن يق�صم اأي�صًا اإلى حديث ال�صخ�صية بهدف ك�صف 

الغام�س من حياة ال�صخ�صية املتحدث���ة، وحديث راأي، وحديث معلومات. 

والواقع اأن هذا التق�صيم وعلى هذه الإعتبارات املتعددة ل يجدي كثريًا، وميكن اأن 
اأهداف احلديث واأنواعه واأ�صكاله  اأن نفرق بني  اإلى جمالت ل ن�صتطيع فيها  يدفع بنا 
وطرق اجرائه، وعليه فاإننا نتفق مع الذين يقولون بوجود �صتة اأنواع للحديث ال�صحفي 
اإليها نوعًا �صابعًا هو احلديث ال�صامل، وهو موجود يف ال�صحافة العربية  اأ�صيف  لكني 
والأجنبية بو�صوح، بل اإن ال�صحف الكربى ت�صفه يف العنوان غالبًا ب� )ال�صامل( فيقال 
مثاًل: )الرئي�س يف حديث �صامل لل�صحيفة...(. وعليه فاإن اأنواع احلديث ال�صحفي هي:
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�أوًل - حديث �خلرب:

مهمة ال�صحفي يف هذا احلديث جمع الأخبار اجلديدة وال�صرعة يف ن�صرها على 
النا�س قبل اأن ي�صبقه اإليها اآخر، وعليه عدم التدخل بالراأي يف �صياغة اخلرب، بل ينقله 
بطريقة حمايدة متامًا واإذا كان يريد التعليق فهذا ممكن له لكن يف الزاوية املخ�ص�صة 
للراأي حتى يتاأكد امل�صدر اأن كالمه نقل باأمانة، حيث اأن لالأخبار قيمتها الكربى يف زيادة 
الوعي الإن�صان�ي ف�ص�اًل ع�ن الوع�ي الوطن�ي، ويج�ب األ تتوق�ف املهمة عند احل�صول على 
الأخبار املحلية فقط واإمنا على اأخبار العامل اأي�صًا . وقد يكون احلديث مع م�صوؤول واحد 

اأو عدد م�ن امل�صوؤولي�ن.

ثانياً - حديث �لر�أي: 

هذا النوع من الأحاديث تهتم به �صحف الراأي بغر�س التوجيه والإر�صاد من ذوي 
اخلربة، وعادة ما جترى هذه الأحاديث مع الزعماء وروؤ�صاء احلكومات وقادة الأحزاب، 
ومع املخت�صني، لكن ل مانع من اأن جترى مع النا�س العاديني طاملا اأن الق�صية مو�صوع 

احلديث تهمهم وتهم اأفراد املجتمع. 

ثالثاً - حديث �لت�سلية و�لإمتاع:

فاإن  لذلك  والإمتاع،  الت�صلية  يف  وقته  الق�ارئ  يق�ص�ي  اأن  الن�وع  هذا  م�ن  اله�دف 
املحررين يركزون لتحقيق هذا الغر�س على احلديث مع �صخ�صيات �صيا�صية، اأو فنية، 

اأو جنوم كرة، ويتطرقون اإلى زوايا خا�صة يف حياتهم. 

ر�بعاً - حديث �جلماعة:

هذا النوع يجري فيه ال�صحفي احلديث مع جماعة على �صلة باملو�صوع املطروح، 
مثال ذلك الأحاديث التي اأجرتها ال�صحف اليومية العربية القطرية مع ال�صفراء العرب 

يف الدوحة مبنا�صبة بدء موؤمتر ال�صالم يف مدريد.

خام�ساً - حديث �ملنا�سبات: 

تختار كل دولة اأعيادها من وحي تاريخها وعقائدها وتقاليدها، وهناك منا�صبات 
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وموؤ�ص�صات  تقيمها هيئات  التي  والإجتماعات واحلفالت  املوؤمترات  تدور حولها  خا�صة 
خمتلفة وتغطي هذه املنا�صبات مو�صوعات �صتى من مالية اإلى دينية اإلى اجتماعية اإلى 
�صيا�صية اإلى فنية اإلى علمية. وتعمل كل جريدة على اإحياء هذه املنا�صبات العامة وفق 
اأهميتها، فرتتب الأحاديث مع ال�صخ�صيات الكربى والتي لها �صلة باملنا�صبة، هذا اإلى 

جانب املتابعة اخلربية واإجراء التحقيقات وكتابة التقارير. 

�ساد�ساً - حديث �ملوؤمتر�ت �ل�سحفية:

حديث املوؤمترات ال�صحفية على العك�س من حديث اجلماعة، فاإذا كان ال�صحفي 
املوؤمترات  فاإنه يف حديث  ال�صخ�صيات  ح��وارًا مع عدد من  يف حديث اجلماعة يجري 
يتي�صر  ل  حيث  واح��دة،  �صخ�صية  مع  اأحاديث  ال�صحفيني  من  عدد  يجري  ال�صحفية 
للم�صوؤول اأحيانًا مقابلة كل �صحفي مبفرده ب�صبب �صيق الوقت فيجمع هوؤلء ال�صحفيني 

يف مقر الوزارة اأو يف قاعة موؤمترات لعقد املوؤمتر ال�صحفي. 

�سابعاً - �حلديث �ل�سامل:

منا�صبة  يف  مثاًل  دولة  كرئي�س  مرموقة  �صخ�صية  مع  ال�صحفي  يجريه  الذي  هو 
كربى، حيث يطلب منه اأن يزود �صحيفته باجلديد من الأخبار ويبدي راأيه يف العديد 

من الق�صايا الهامة �صواء كانت �صيا�صية اأو اقت�صادية اأو ع�صكرية. 

مو�صوعات فن احلديث ال�صحفي

يتناوله  اأن  اأي مو�صوع ميكن  ال�صحفي  يتناول يف احلديث  اأن  ال�صحفي  ي�صتطيع 
اخلرب اأو التحقيق اأو املقال اأو التقرير، فلي�صت هناك مو�صوعات بعينها ل ميكن للحديث 
ال�صحفي اأن يتجاوزها، طاملا يتوفر ال�صحفي املاهر وال�صخ�صية التي متتلك املعلومات 
واملو�صوع الذي يهم النا�س، ونورد هنا اأهم املو�صوعات التي يتناولها احلديث ال�صحفي، 
وهذه  ال�صرح،  عن  باأ�صمائها  تغني  لأنها  �صرحها  يف  نطيل  لن  واجلهد  للوقت  وتوفريًا 

املو�صوعات اأو الأنواع  هي:
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1  - احلديث ال�صحفي ال�صيا�صي: الذي يتناول ق�صية �صيا�صية مثار جدل وحديث بني 
النا�س.

2  - احلديث الإقت�صادي: يتناول �صوؤون الإقت�صاد واملال ورجال الأعمال.

3 - احلديث الع�صكري: الذي يدور حول املعارك والأ�صلحة امل�صتخدمة فيها.

4  - احلديث الجتماعي: الذي يتناول ق�صايا اجتماعية واأ�صرية تهم املجتمع.

5  - احلديث الديني: الذي يتناول ق�صية دينية بحتة اأويعالج م�صاكل عامة من خالل 
تعاليم الدين.

اأنواع الريا�صات املختلفة ومع امل�صوؤولني عن الحتادات  6  - احلديث الريا�صي: حول 
الريا�صية والأندية والالعبني.

7 - احلديث العلمي: هو الذي يدور مو�صوعه حول خمتلف العلوم  والنظريات والتجارب 
ونتائجها.

8  - احلديث البيئي:  الذي يتناول ق�صايا البيئة واملحافظة عليها من التلوث والنفايات.

من  املجتمع  اأف��راد  �صحة  على  املحافظة  كيفية  يتناول  ال��ذي  ال�صحي:  احلديث   -  9
الأمرا�س املختلفة وا�صتعدادات امل�صت�صفيات.

اإلى �صخ�صية  اأي�صًا  الفن والأدب، ويتطرق  يتناول ق�صايا  الفني والأدب��ي: الذي   -  10
املتحدث. 

فاإن كانت هذه هي املو�صوعات التي تتناولها الفنون ال�صحفية، ومنها فن احلديث، 
ول  تن�صره،  فيما  ودققنا  واملجالت  ال�صحف  ت�صفحنا  كلما  املزيد  على  نعرث  قد  فاإننا 
�صك اأن هناك من الأحاديث ما يتناول اأكرث من مو�صوع من هذه املو�صوعات، وميكن 
الأحاديث  هذه  ومثل  الغلبة،  له  الذي  املو�صوع  ح�صب  ي�صنفه  اأن  القارئ  اأو  لل�صحفي 

ال�صحفية التي اأوردناها ل تخلو منها ال�صحف اليومية العربية قاطبة.
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عناوين ومقدمات واأج�صام وخواتيم احلديث ال�صحفي

�أ ــ �لعناوين: 

عناوين الأحاديث ال�صحفية ل تختلف عن عناوين اخلرب اأو التحقي�ق، اأما ما ُتْعَنى 
هنا فهي اأنواع احلديث ال�صحفي من حيث ال�صياغة وهي كالتايل:

1 - العنوان النتقائي: الذي ينتقي له ال�صحفي اأهم معلومة اأو راأي لي�صعها فيه. 

2  - العنوان القتبا�صي: هو عبارة عن اأهم جملة اأو معلومة وردت على ل�صان املتحدث.

3  - العنوان الإي�صاحي: الذي يت�صمن عددًا من املعلومات والآراء التي وردت يف �صياق 
احلديث، واإذا كانت هناك اأرقام فمن الأف�صل اأن ي�صتمل عليها.

4 - العنوان الو�صفي: ي�صف الواقعة اأو احلدث بناء على معلومات �صهود العيان.

5 - العنوان ال�صتفهامي: �صوؤال جوابه عبارة عن اأهم معلومة اأو راأي يف احلديث.

6  - عنوان املفارقة: الذي يت�صمن جملتني الثانية منهما نتيجة غري منطقية لالأولى.

ب - �ملقدمات:

على  وردت  واآراء  معلومات  اأهم  ال�صحفية  الأحاديث  مقدمات  تت�صمن  اأن  بد  ل 
ال�صحفية  الفنون  مقدمات  على  تنطبق  التي  القاعدة  اأن  واحلقيقة  امل�صدر،  ل�صان 
وم�صوقة.  جذابة  تكون  اأن  حيث  من  واح��دة  احلمالت(  احلديث،  التحقيق،  )اخلرب، 

وتتنوع مقدمات فن احلديث ال�صحفي من حيث �صياغته اإلى:

املتحدث  بها  اأدلى  واآراء  معلومات  اأهم  ال�صحفي  فيها  ينتقي  النتقائية:  املقدمة   -1
ويقدمها للقارئ باأ�صلوب جذاب.

2 - املقدمة القتبا�صية: عبارة عن خمتارات من حديث ال�صخ�صية ال�صيف.

3 - املقدمة الإي�صاحية: عبارة عن اإي�صاحات لأمور التب�صت على القراء.

4 - املقدمة الو�صفية: تقدم الو�صف الدقيق لالأحداث والوقائع.
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اأ�صئلة والإجابات عن هذه الأ�صئلة تاأتي خالل  5 - املقدمة ال�صتفهامية: تت�صمن عدة 
احلوار.

6  - املقدمة املفارقة: عادة ما تثري التعجب من املفارقات الغريبة التي جتعل القارئ 
يبحث عن اأ�صبابها داخل احلديث.

ومل ن�صرف يف �صرح هذه الأنواع لأننا �صرحناها من قبل يف اأنواع العناوين واملقدمات يف   
فن التحقيق.

لب (: ج – �جل�سم ) �ل�سُّ

لكتابة  الفنية  القوال�ب  نف�صه�ا  هي  ال�صحفي  احلديث  لكتابة  الفنية  القوالب  اإن 
اخلرب ال�صحفي؛ وميكن اأن تكون الهرم املقلوب، الهرم املقلوب املتدرج، الهرم املعتدل، 
لكتابة  الفنية  القوالب  تناولنا  يف  �صرحناها  وقد  املتدرج  املعتدل  الهرم  اإليها  وي�صاف 

اخلرب.

ُرق اأو الأ�صكال الفنية التي يكتب بها ال�صحفي �صلب احلديث  وما يعنينا هنا الطُّ
الذي يحتوي على الأ�صئلة والإجابات، وجملة القول اأن هناك ثالث طرق فنية هي: 

1 ــ طريقة �لف�سل بني �ل�سوؤ�ل و�جلو�ب:

تقوم هذه الطريقة على اأن يكتب ال�صحفي �صيغة ال�صوؤال بالن�س بعد املقدمة ثم 
تليها �صيغة اجلواب.

2 ــ طريقة �لو�سل: 

يف هذه الطريقة يلغي ال�صحفي �صيغة ال�صوؤال، لكن ي�صتعي�س عنها بعبارات اأخرى 
اأن هنا بداية �صوؤال عن كذا ومن العبارات التي يربط بها ال�صحفيون عادة بني  تفيد 

�صوؤال واآخر ما يلي:

• وردًا على �صوؤالنا حول نتائج الزيارة قال اإنها مثمرة. 	

• وعما اإذا كان قد وجه دعوة لنظريه لزيارة بلده قال نعم و�صوف يحدد موعدها. 	
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• وب�صوؤالنا له عن راأيه يف النظام العاملي اجلديد قال:  	

3 ــ طريقة حذف �ل�سوؤ�ل: 

اإنها طريقة جديدة ظهرت يف ال�صحافة حديثًا وتقوم على اأن ي�صتعي�س ال�صحفي 
عن �ل�سوؤ�ل بو�سع نقاط تليها �لإجابات وهذه ل ت�سلح �إل يف حو�ر�ت ق�سرية مع جنوم 

الريا�صة والفن. 

د – �خلـــــــــــامتة:

1- نهاية اخلال�صة: فيها يح�صد ال�صحفي اأهم ما ذكره املتحدث باإيجاز بهدف م�صاعدة 
القارئ على اأن يبقى م�صتوعبًا يف ذاكرته اأهم ما ورد يف احلديث. 

2 - نهاية ال�صكر: عبارة عن كلمات �صكر واإطراء للم�صدر على تف�صله بالإدلء باحلديث 
لل�صحيفة وعلى الإجابات الوا�صحة و�صعة ال�صدر التي حتلى بها اإزاء ما طرح عليه 

من اأ�صئلة حمرجة.

ويالحظ اأن خرباء واأ�صاتذة الإعالم ل ي�صددون على �صرورة وجود نهاية القرتاح 
واحلل لأنهما ياأتيان �صمنيًا يف �صياق احلديث.

فـــــن املقــــــــال

تعـــريف فـــن املقــــال  

ويعترب  النا�س،  واإخبار  والإر�صاد  التوجيه  الكالم بق�صد  الوا�صع هو  املقال مبعناه 
حالة رافقت الإن�صان اأراد بها اأن يعرب عما يجي�س يف �صدره ويدور يف عقله كلما تاأمل يف 

الأحداث املحيطة به يف اأوقات ال�صلم واحلرب وغريهما. 

ومن  اأح��د،  على  يلتب�صان  ل  احلا�صر  الوقت  يف  ال�صحفي  املقال  ودور  و�صكل 
ا�صتعرا�صنا للمعنى اللغوي لكلمة مقال والدور الذي اأداه هذا الفن عرب الع�صور واأهميته 
يف ال�صحافة احلديثة ميكننا القول باأن املقال ال�صحفي هو: الفن ال�صحفي الذي يعرب 
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به الكاتب عن راأيه ال�صخ�صي اأو راأي �صحيفته يف ق�صية من الق�صايا بهدف الن�صيحة 
والإر�صاد والدعوة اإلى اتخاذ موقف معني.

اأنواع املقال ال�صحفي

- املقال الإفتتاحي: هو الذي يعرب عن �صيا�صة ال�صحيفة جتاه الأحداث اجلاري��ة 
اأو دولي�ًا م�ن خ��الل �صرحه��ا والتعليق عليها، ولذا فاإن الأحداث التي  اأو عربي�ًا  حملي�ًا 
يتناولها هذا النوع عادة تكون هي الأ�صخم والأهم، �صواء كانت �صيا�صية اأو اقت�صادية 
اأو ع�صكرية اأو ثقافية.. اإلخ، وعادة ما ت�صند ال�صحف مهمة كتابته اإلى روؤ�صاء التحرير 
راأي  ميثل  اأن��ه  باعتبار  حتته  يوقع  ل  وكاتبه  الكتاب،  كبار  اأو  املخ�صرمني  واملحررين 
ال�صحيفة، وتلجاأ ال�صحف اإلى اختيار عنوان ثابت للمقال الإفتتاحي مع �صعار ال�صحيفة 

)اللوجو(.

- العمود ال�صحفي: العمود ال�صحفي عبارة عن مقال يعرب عن راأي كاتبه ين�صر يف 
مكان ثابت بال�صحيفة على نهر وقد يكون هذا النهر بعر�س عمودين، ويتفق مع املقال 
الفتتاحي يف اأن كاًل منهما له عنوان ومكان ثابتان وين�صر بانتظام، ويختلف عنه يف اأن 
كاتبه لي�س ملزمًا بالتعبري عن �صيا�صة ال�صحيفة ويوقع حتته �صواء با�صمه ال�صريح اأو 

احلركي اأو باحلروف.

النا�س  وم�صاعر  عواطف  مت�س  التي  الق�صايا  دائمًا  يثري  ال�صحفي  العمود  ولأن 
فاإنهم ينتظرونه يوميًا، بل وتقام عالقات حميمة بني الكاتب وقرائه يف اأغلب الأحيان 
اإما باملرا�صلة اأو بالإت�صالت الهاتفية اأو بوحدة الراأي، كل هذا على الرغم من اأن الكاتب 

يعرب عن التجربة الذاتية له. 

وخامتة،  )ج�صم(  و�صلب  مقدمة  من  الإفتتاحي  املقال  يكتب  كما  العمود  ويكتب 
مو�صوع  حولها  يدور  التي  احلكمة  اأو  الق�صية  اأو  اخلاطرة  اأو  اخلرب  املقدمة  وتت�صمن 
العمود، ويت�صمن اجل�صم ال�صواهد والأدلة املتوفرة لدى الكاتب واحلجج التي ي�صتطيع 
بها اإقناع القراء وتقدمي اإجابات الأ�صئلة التي ميكن اأن تخطر يف اأذهانهم، ويف اخلامتة 

يورد الكاتب خال�صة راأيه ثم الن�صيحة والعربة اأو الدر�س امل�صتفاد.
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اأو  اقت�صاديًا  اأو  �صيا�صيًا  كان  �صواء  مو�صوع  اأي  يتناول  اأن  العمود  كاتب  ومن حق 
ع�صكريًا اأو اجتماعيًا اأو ثقافيًا، حمليًا كان اأو خارجيًا، اآخذًا الفكرة من خرب يف �صحيفة 
اأو من حوله يف املجتمع، وقد تكون من ر�صالة قارئ اأو مكاملة هاتفية اأو حماكمة ق�صائية 

اأو حدث هام. 

وكبار  احلكومات  مع  كبري  ح��رج  يف  ال�صحف  الكتاب  ه��وؤلء  اأوق��ع  ما  وكثريًا   
هذا  يف  يت�صببون  الذين  الكتاب  ح�صر  اإلى  ال�صحف  بع�س  تلجاأ  لذلك  ال�صخ�صيات، 
احلرج وتخ�ص�س لهم �صفحة جتعلها بابًا ثابتًا حتت عنوان “ ق�صايا واآراء” مثاًل وتكتب 
بجانب ا�صم الباب عبارة )املقالت املن�صورة يف هذه ال�صفحة تعرب عن راأي كاتبيها ول 

تعرب بال�صرورة عن راأي ال�صحيفة (. 

- املقال النقدي: هو الذي يقوم على عر�س وتف�صري وحتليل وتقييم الإنتاج الأدبي 
اأجل م�صاعدة  النقد من  الإنتاج حمل  و�صلبيات هذا  اإيجابيات  والعلمي، مربزًا  والفني 
على  القارئ  وم�صاعدة  وال�صواب  اخلطاأ  موا�صع  معرفة  على  واملوؤلف  والفنان  الأديب 

اختيار ما يقراأ اأو ي�صمع اأو ي�صاهد. 

واأ�صعار،  وروايات  الأدبي من ق�ص�س  الإنتاج  النقدي هي  املقال  اهتمام  وجمالت 
الإذاع��ي  والإن��ت��اج  ت�صكيلية،  وفنون  واأغنيات  واأف��الم  م�صرحيات  من  الفني  والإن��ت��اج 
من  العلمي  والإنتاج  وم�صل�صالت،  ووثائقية  ت�صجيلية  واأف��الم  برامج  من  والتليفزيوين 

موؤلفات وبحوث يف �صتى اأنواع املعارف والعلوم . 

العلمية  والأ���ص��ول  بالقواعد  الكتابة  عند  يلتزم  اأن  عليه  النقدي  املقال  وكاتب 
للتخ�ص�س الذي يكتب فيه؛ فمثاًل اإذا كان ينتقد اأحد املوؤلف�ات العلمية عليه اأن يكتب 
باأ�صلوب علمي خا�س بالعلم الذي يتناوله، ويجعل مقاله حافاًل مب�صطلحات هذا العلم 
مراعيًا فيه الرتتيب العقلي والقيا�س املنطقي وحترير العبارة من احل�صو والف�صول، واأما 
اإذا كان ينتقد ق�صة اأو رواية اأو ق�صيدة �صعر فعليه اأن يركز على مظاهر اجلمال وو�صائل 
التن�صيق والتنميق التي هياأتها اللغة العربية، و�صهولة العبارة وانتقاء األفاظها، وهذا كله 

ب�سرط �أل حتول �مل�سطلحات �أو بالغة �ملقال دون فهم �لقر�ء للم�سمــون. 
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القول  اأو تعريفه فمن اجلدير  با�صمه عن �صرحه  اأنه غني  التحليلي: مع  املقال   -
باأنه يقوم على التحليل العميق لالأحداث والق�صايا والظواهر التي ت�صغل الراأي العام، 
بحيث يتناولها بالتف�صيل ويربط بينها وبني غريها من الوقائع التي لها عالقة مبا�صرة 
اأو غري مبا�صرة بها، واملقال التحليلي هو الذي بداأت به ال�صحافة هذا الفن منذ رفاعة 
الطهطاوي واأحمد فار�س ال�صدياق يف الن�صف الأول من القرن التا�صع ع�صر وحتى حممد 
ح�صنني هيكل واأحمد بهاء الدين يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين، وبني الفرتتني 
برزت ع�صرات الأ�صماء الالمعة يف كتابة املقال التحليلي يف ال�صحافة العربية؛ كال�صيخ 
حممد عبده وعبد اهلل الندمي واأديب ا�صحاق ور�صيد ر�صا وم�صطفى كامل ولطفي ال�صيد 

واأمني الرافعي وعبد القادر حمزة وعبا�س حممود العقاد)1(. 

من  �لإن�ساين  �لن�ساط  جمالت  خمتلف  فتتناول  �لتحليلي  �ملقال  مو�سوعات  �أما 
�صيا�صة واقت�صاد واجتماع وثقافة وفكر �صاأنها يف ذلك �صاأن مو�صوعات العمود ال�صحفي 
الفتتاحي  املقال  يغلب على  واإذا كان  التحليل��ي،  املق�ال  تغلب على  ال�صيا�صة  واإن كانت 
املتعمق  التعليق  طابع  التحليلي  املقال  على  يغلب  فاإنه  ال�صريع  التناول  طابع  العمود  اأو 

الر�صني والتناول املتاأين لنف�س الأحداث.

معـــــايري املقال

هناك جمموعة معايري للحكم على املقال �صواء كانت على اعتبار مو�صوعه اأو قربه 
من القارئ، فاملقال ال�صحفي ب�صتى اأنواعه من املمكن اأن يتناول اأي مو�صوع �صاأنه يف 
فال�صيا�صة  الأخ��رى،  التحريرية  الفنون  من  فن  اأي  اأو  احلدي�ث  اأو  التحقيق  �صاأن  ذلك 
حقل  �لإن�ساين  �لن�ساط  جمالت  من  جمال  وكل  و�لفن  و�لثقافة  و�ملجتمع  و�لقت�ساد 
التي تهم  املو�صوعات  الأفكار، ويتخريون  ي�صتمدوا منه  اأن  املقالت لهم  لكتاب  خ�صب 

النا�س)2(. 

)1( حممود فهمي: الفن ال�صحفي يف العامل: القاهرة. دار املعارف. 1964م
)2( حميي �لدين عبد �حلليم: �لإعالم �لإ�سالمي وتطبيقاته �لعملية،. ط2، القاهرة، الريا�س،. مكتبة اخلاجني، دار الرفاعي. 

1984م، �س 236.
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واختيار املو�صوع مرحلة هامة من مراحل كتابة املقال ولي�س اأدل على ذلك من اأن 
الكتاب اأنف�صهم والقراء ي�صمون املقالت يف اأغلب الأحيان باأ�صماء مو�صوعاتها، فهناك 
املقال ال�صيا�صي واملقال العلمي واملقال الفني واملقال الأدبي وهكذا، واملو�صوع يهم النا�س 
عندما يكون قريبًا منهم، �صواء كان قربًا مكانيًا اأي من البلد الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة، 
اأو قربًا زمنيًا اأي يف الوقت الذي يعي�صون فيه �صواء كان يف نف�س البلد اأو يف بلد اآخر وعلى 

هذا الأ�صا�س ميكن و�صع عدة معايري للمقال ال�صحفي على النحو التايل:
هو  �ل�ساعة  مو�سوع  يتناول  �لذي  �ملقال  �إن  �جلارية:  بالأحد�ث  �ملو�سوع  �رتباط   -  1
الذي يحظى من قبل قراء ال�صحيفة باإقبال اأكرث، لذلك فاإن اأغلب املقالت يف 
اأي �صحيفة تدور حول مو�صوع اأو حدث يعاي�صه النا�س، فكما اأن اجلدة مهمة يف 
اخلرب هي اأي�صًا مهمة يف املقال ويف كل فن �صحفي، ويف املقابل فاإن املقال الذي 

يتناول مو�صوعًا قدميًا، اأو لي�س مو�صع اهتمام النا�س يكون عدد قرائه اأقل.
ت�سدر  �لذي  �لبلد  يتناول مو�سوعًا من  �ملقال  كان  كلما  باملكان:  �ملو�سوع  �رتباط   -  2
اأو توزع فيه ال�صحيفة كان الإقبال على قراءته كبريًا، وهذه بديهيات م�صلم بها 

والعك�س �صحيح. 
ويفهمها  مو�صوعه  تنا�صب  بلغة  مقاله  يكتب  اأن  الكاتب  على  يجب  املقال:  اأ�صلوب   -  3
القراء، تقوم على ال�صهولة والب�صاطة والو�صوح، ت�صتفيد ب�صيئ من جمال الأ�صلوب 
الأدبي ودقة الأ�صلوب العلمي، ويجب اأن تكون لغة املقال ال�صحفي هي لغة احلياة 
الع�ص��ور  اأو  الع�صر اجلاهل��ي  لي�صت ف�صحى  لكنها  لغة عربية ف�صحى  العامة، 
احلديث  الع�صر  لغة  واإمنا  واململوكي  والعثمان��ي  كالأم��وي  تلت��ه  الت��ي  الأخ��رى 
القائمة على الب�صاطة والو�صوح  اخلالية من اأية اأخطاء يف تراكيب اجلمل التي 

جتري على ل�صان القارئ حني يقراأها.

كـــــــاتب املـقــــال

ول  باأ�صلوبه اخلا�س،  وينقدها  بلغة احلياة  املقال �صخ�س يعرب عن احلياة  كاتب 
يتوافر يف  ولكن  الق�صا�س،  اأو  الفيل�صوف  اأو  ال�صاعر  اأو  املوؤرخ  اإلى احلياة نظرة  ينظر 
ال�صلة  يوِجد  ول  جديدة  نظريات  عن  يك�صف  اأن  يعنيه  ولي�س  هذا،  كل  من  �صيئ  فنه 
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يراقب  التحليلي، فهو  الأ�صلوب  اإلى  اأقرب  العمل  املختلفة لأن طريقته يف  اأجزائها  بني 
وي�صجل، ويف�صر الأ�صياء كما تبدو له، والغاية من كل هذا اأن يدرك اإدراكا عميقًا �صفات 
النا�س  يزيد  اأن  ي�صتطيع  وذاك  بهذا  لعله  ورقيقًا،  وا�صحًا  ن��ورًا  عليها  ويلقي  الأ�صياء 
اإح�صا�صًا باحلياة، واأن يهيئهم ملا ا�صتملت عليه من املفاجاآت املفرحة حينًا واملحزنة حينًا 
اآخر. اإن املقالة تدور حول �صيئ مما اأب�صره الكاتب اأو �صمعه اأو اأو ت�صوره اأو اخرتعه اأو 
توهمه، فالعربة اإذن اأن يح�س الكاتب اإح�صا�صًا قويًا مبو�صوعه واأن يعرب عنه بعبارة رائعة 
. ولقد �صاأل اأحد القراء كاتب مقال اأمريكيًا ا�صتحوذ على اإعجاب النا�س قائاًل له كيف 
تكتب ؟، فاأجاب: اأق�صي نهاري يف مراقبة النا�س واأحوالهم، ويف مطالعة اأف�صل الكتب 
واملوؤلفات، ومتى اختمر يف عقلي املعنى الذي اخرتته مو�صوعًا لكتابة املقال اأتيت غرفتي 
هذه وكتبت مقالتي. وعلى كل حال فاإن كتاب املقالت يف ال�صحف عمومًا ينتمون اإلى 

الفئات التالية: 
لديهم  لي�صت  الذين  لها  املتفرغون  فيها،  يعملون  الذين  هم  ال�صحيفة:  حم��ررو   -  1
على  وهوؤلء  بينهم،  من  الإفتتاحي  املقال  كاتب  اختيار  يتم  وعادة  اأخرى،  مهن 
دراية اأف�صل من غريهم بفنون ال�صحافة فقد اكت�صبوها من الدرا�صة العلمية اأو 
العمل، وبحكم عملهم ي�صبحون  �صنوات  لهم يف  التي حتققت  العملية  اخلربات 

على اطالع دائم ودراية الأحداث املحلية وغري املحلية.
2 - من غري حمرري ال�صحيفة: ينق�صمون اإلى ثالث فئات:

اأ �� متخ�ص�صون: هم اخلرباء والأ�صاتذة الذين يكتبون يف مو�صوعات معينة تدخل 
والأطباء  واملهند�صني  اجلامعات  اأ�صاتذة  مثل  العلمي،  تخ�ص�صهم  نطاق  يف 
اآرائهم  خال�صة  يقدمون  وه��وؤلء  املختلفة،  الدرا�صات  مراكز  يف  والباحثني 
التي  وال�صحيفة  مقالتهم،  خالل  من  العام  للراأي  وخربتهم  بحوثهم  ونتاج 

ت�صتقطب هوؤلء حتظى بالحرتام الأكربمن قبل القراء عموما.
ال�صعبية  اأو يف املنظمات  الدولة  �� م�صوؤولون: الذين يتولون منا�صب معينة يف  ب 
يف  منهم  اأي  يكتب  بحيث  عاملية،  اأو  عربية  اأو  اإقليمية  اأو  حملية  والر�صمية 

مو�صوع يدخل يف نطاق م�صوؤولياته، وهو املعني به مبا�صرة.
نطاق  يف  املو�صوع  كون  بني  منهم  الكاتب  يجمع  م�صوؤولون:  متخ�ص�صون   �� ج� 
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الع�صكري  ال��ق��ائ��د  مثل  وخربات���ه،  تخ�ص�صه  جم��ال  وك��ون��ه  م�صوؤولياته 
�صوارتزكوف قائد قوات التحالف التي حررت الكويت، فهو ع�صكري ثم م�صوؤول 

د ا�صتكتبته �صحيفة ال�صرق القطرية لعدة مقالت.
هذه الفئات تطمئن لهم اأية �صحيفة يف الكتابة، فاملحرر قد در�س الإعالم وفنون 
واملتخ�ص�س  به،  يعتد  مقال  كاتب  يكون  لأن  توؤهله  عملية  خربة  اكت�صب  اأو  ال�صحافة 
متخ�ص�صًا  كان  اإذا  اأما  تخ�ص�صه،  مو�صوع  يف  منه  اأف�صل  يكتب  اأن  غريه  ي�صتطيع  ل 

وم�صوؤوًل يف نف�س الوقت فاإن الفائدة من املقال �صتكون اأ�صمل واأعم)1(.

)1( فتحي ح�صني عامر: معلجة الإعالم لق�صايا الوطن العربي، القاهرة، املحرو�صة للن�صر، 2010، �س 137. 
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الف�صل الثاين

الإذاعة يف الإعالم املعا�صر

كالإذاعة  فيه،  و�صائله  اأغلب  لظهور  الإع��الم  قرن  هو  الع�صرون  القرن  كان  اإذا 
والع�صرين تعد مبثابة بداية  الواحد  القرن  فاإن بداية  والإنرتنت واملحمول  والتليفزيون 
مرحلة جديدة يف م�صرية الإعالم هي مرحلة الإعالم املعا�صر قوامها التطور التكنولوجي 
ع يف املحتوى مثلها يف ذلك  املتعاقب الذي ت�صهده كل و�صائله ومن بينها الإذاعة التي ُتنوِّ
باأ�صكالها، وامل�صل�صالت  باأنواعها، والربامج  مثل التليفزيون، فموادها ما بني )الأخبار 
بتنوعاتها، واملو�صيقى والغناء،  والريا�صة، واحلوارات، والإعالنات()1(. لذا جندها قد 
حظيت ب�صعبية كبرية، وكرثت حمطاتها نتيجة لنخفا�س تكاليف التاأ�صي�س و�صهولة حمل 
اإعطاء الأولوية  جهاز الراديو وا�صتخدامه، والنت�صار الوا�صع عرب موجات )FM(. مع 

للم�صامني التي تهتم بالق�صايا املحلية املحلية. 

تطبيقات الإعالم املعا�صر يف الإذاعة:

مل تكن الإذاعة ا�صتثناء من بني و�صائل الإعالم التي بادرت اإلى اإدخال التكنولوجيا 
الرقمية يف جمال عملها، بل كانت �صباقة اإلى هذا التحديث اإذ اأن بيئة العمل بها ذات 
ب�صهولة،  الرقمي  النظام  مع  للتعامل  توؤهلها  م�صبقا  جاهزة  وتقنية  تكنولوجية  قاعدة 

لذلك �صارعت مع بداية ع�صر الإعالم اجلديد اإلى:

- ا�صتخدام الإنرتنت يف البث الإذاعي، باأ�صكاله اخلم�س املختلفة وه���ي:

اآلية  خ��الل  م��ن   -4 – الإن��رتن��ت   3 الرقمي��ة،  الإذاع���ة   -  2، الإذاع��ي��ة  امل��وج��ات   -1
podcasting، 5- من خالل الهاتف املحمول.

)1( طارق �صيد اأحمد: فن الكتابة الإذاعية والتليفزيونية، الإ�صكندرية، املعرفة اجلامعية، 2011، �س 105.
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على  وق�صى  عالية،  جودة  حقق  لقد  الرقمي:  املونتاج  يف  الكمبيوتر  ا�صتخدام   -
تداخل  من  الريل  اأ�صرطة  بوا�صطة  القدمي  النظام  يحدثه  كان  ال��ذي  واللب�س  اخللط 

للم�صامع واملوؤثرات والفوا�صل بني الفقرات.

ال�صمعي  البّث  يعمل  والنقاء:  الو�صوح  الرقمي عايل  البث  الكمبيوتر يف  ا�صتخدم 
الرقمي باجلمع بني تقنيََّتني: الأولى هي ت�صجيل ال�صوت رقميًا )اأي يف �صكل �صل�صلة من 
الوحدات والأ�صفار( عو�صًا عن الإ�صارة التقليدية مما يتيح ا�صتخراجا دقيقا لل�صوت 
كان  قريب  وقت  البيانات، وحتى  والثانية هي �صغط  النوعية،  فقدان اجلودة  دون  من 
يف الإذاعي مما جعل البّث غري عملي، ولكن  ترقيم ال�صوت يتطلب نطاقًا وا�صعًا من الطَّ
د فقط اأجزاء الإ�صارة التي تعر�صت للتغيري بعد  التقدم التقني اأدى اإلى تطوير نظام يجدِّ
اإر�صالها، مما اأتاح التخل�س من املعلومات غري ال�صرورية، وهذا التطور اأدى بدوره اإلى 

تقليل كمية املعلومات الرقمية املطلوبة للبّث)1(.

لتوفري  واحدة  د  تردُّ �صبكة  يتطلب  اأنه  كذلك  الرقمي  ال�صمعي  البّث  ميزات  ومن 
البّث. ويعني  البّث بت�صمني الرتدد جزءًا كبريًا من طيف  بينما يتطلب  تغطية وا�صعة، 
ا�صتخدام الرتدد الواحد اأن اأجهزة الراديو ل حتتاج اإلى اإعادة توليف عند النتقال من 

حمطة اإلى اأخرى والتي حتدث عادة يف حالة ت�صمني الرتدد. 

امل�صتمعني  وا�صتقطاب  امل�صامني،  تطوير  على  الرقمية  التكنولوجيا  �صاعدت  كما 
وهذا  التفاعلية،  الإذاع��ة  ظهور  يف  �صاهم  مما  الهواء،  برامج  يف  م�صاركتهم  وتعزيز 

التقدم له مردوده الإيجابي يف جذب املعلنني اإلى هذه الو�صيلة العريقة.

ومهما يقال عن اأهمية ال�صورة يف التليفزيون تظل لالإذاعة ميزات ل ت�صتطيع اأية 
و�صيلة اأخرى �صلبها منها:

- اأنها الو�صيلة الأن�صب ل�صريحة مكفويف الب�صر يف املجتمع، فرغم اأن التليفزيون 
املعنى حتى  منقو�صة  تظل  فيه  ال�صوتية  املادة  اأن  اإل  ال�صوت  الآخر مبيزة  هو  يحظى 
يفي  ل  ال�صورة  م�صاهدة  بدون  التليفزيون ك�صوت فقط  �صماع  اأن  اأي  ال�صورة،  تكمله 

)1( ماجدة ال�صيد: تكنولوجيا الت�صال احلديث،القاهرة، هال للن�صر،2010، �س 69.
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بالغر�س من الر�صالة الإعالمية، يف حني اأن �صماع الإذاعة وهي قائمة على ال�صوت فقط 
يفي بالغر�س.

- �صهولة العمل يف الإذاعة بالن�صبة للقائم بالت�صال، واأق�صد املذيع حتديدا، فمذيع 
الإخبارية،  الن�صرات  تقدمي  اأثناء  الر�صمية  املالب�س  ارتداء  اإلى  م�صطرا  لي�س  الإذاعة 
كما اأن املذيعة لي�صت م�صطرة اإلى اجللو�س على كر�صي فني التجميل فرتات طويلة قبل 
اخلروج على الهواء من اأجل و�صع املاكياج وت�صفيف ال�صعر، ومثل هذه الأمور يظنُّها كثري 
من املتلقني ل ت�صكل اأهمية، لكنها يف احلقيقة معيار من معايري العمل الإعالمي، وكثري 
الزي  ب�صبب  واملذيعات  املذيعني  اإلى  اإنذارات  التليفزيونية  املحطات  اإدارات  هت  وجَّ ما 
غري املنا�صب اأو طريقة ت�صفيف ال�صعر)1(. اأي�صا من مظاهر ان�صياب العمل الإذاعي يف 
الع�صر الرقمي اأنه يكفي اأن يحمل املذيع جهاز ت�صجيل �صغري احلجم اإلى ال�صيف يف 
مكان عمله لإجراء احلوار، اأما يف التليفزيون فالبد من امل�صورين ومعهم الكامريات، 
وقد ي�صتدعي الأمر وجود املخرج اأو فنيي ال�صوت والإ�صاءة، وهذه التجهيزات تتطلب 
اإجراءات روتينية رتيبة كاحل�صول على ت�صاريح بخروج الكامريات من املحطة، ف�صال 

عن �صرورة احل�صول على ت�صريح بالت�صوير يف املن�صاآت احليوية.

- قلة تكاليف النتاج مقارنة بالتليفزيون: يكفي القول اأن تكلفة اإنتاج حلقة واحدة 
من م�صل�صل تليفزيوين تعادل تكلفة اإنتاج م�صل�صلني اإذاعيني كاملني يقع الواحد منهما 

يف ثالثني حلقة.

�إعطاء  وهي  �أل  فيها  تفرط  مل  عظيمة  مبيزة  متم�سكة  �لإذ�عــة  ظلت  �ملحلية:   -
اأن  ال�صنني  الإع��الم على مر  و�صائل  اأذه��ان جمهور  ر�صخ يف  اإذ  املحلي،  للبعد  الأولوية 
الإذاعة هي �صوت الدولة الر�صمي، واأنها ل تذيع معلومة اإل اإذا كان م�صدرها مطلعا، 
وقد تعاطت الأنظمة ال�صيا�صية جميعها مع هذا النطباع، ففي احلالت التي َتَغريَّ فيها 
على  منهم  اجلدد  حر�س  النتخابات  اأو  الثورات  اأو  بالنقالبات  �صواء  ال��دول،  روؤ�صاء 
الإدلء ببياناتهم الأولى من خالل الإذاعة، اأو على الأقل بث خرب التغيري للجمهور عرب 

اأثري الإذاعة حلني عقد موؤمتر �صحفي اأو اإلقاء خطاب من قبل الرئي�س اجلديد )2(.
)1(فاطمة ح�صني: الإعالم الف�صائي، عمان، دار اأ�صامة، 2010، �س 22.

)2(طارق ال�صاري: الإعالم الإذاعي، عمان، داراأ�صامة، 2010، �س 47.
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- �صاعد انت�صار حمطات ال� FM على ا�صتقطاب اجلمهور ومقاومة تاأثري التلفزيون، 
وتراجع تكلفة البث على هذه املحطات.

- ظهور ثقافة �صيا�صية جديدة قائمة على املو�صيقى والنفتاح على العوملة الثقافية.

ا�صتخدامات  تطورت  الإذاع���ي  العمل  مراحل  الرقمية  التكنولوجيا  دخ��ول  وم��ع 
العنا�صر املوجودة من قبل، مثل املو�صيقى كموؤثر �صوتي لت�صوير اجلو النف�صي وكلحن 
مميز يف بدايات ونهايات الربامج، و�صارة دالة يف مطلع كل ن�صرة وخامتتها. وت�صتخدم 
املوؤثرات املو�صيقية اأي�صا ل�صتدعاء �صورة ذهنية معينة ملخيلة امل�صتمع، وت�صوير املكان،  
املطلوب،   النف�صي  اجلو  وتوفري  الوقت،  وحتديد  وعاطفته،   املتلقي  اهتمام  وتوجيه 

والإ�صارة اإلى دخول ال�صخ�صيات وخروجها)1(.  

اأهداف �صرورية  اأجل حتقيق  جمموعة  الإعالن فتوظف من  الدراما ويف  اأما يف 
امل�صتمع،  خيال  اإث��ارة  والأحا�صي�س،  العواطف  اإث��ارة  امل�صتمعني،  انتباه  ج��ذب  منها: 

والحتفاظ بانتباهه، تثبيت الإعالن يف الذاكرة.

 خطوات الإنتاج الإذاعي:

تاأمني  مقدمتها  يف  وامل�صوؤوليات  الواجبات  من  جمموعة  الإنتاج   خطة  تت�صمن 
امليزانية الالزمة لالإنفاق،  وجتميع العنا�صر الب�صرية املطلوبة وتوفري الأجهزة واملعدات 
واخلامات، واختيار عنوان الربنامج واملو�صيقى وال�صارة، وحتديد موعد اإذاعته باأن يكون 
يف وقت مالئم للم�صمون واجلمهور امل�صتهدف والدورة الرباجمية التي يذاع خاللها، اإذ 
من املعروف يف كل حمطات الدنيا اأن ال�صنة تق�صم اإلى عدة دورات براجمية وعادة ما 
تكون مدة الدورة ثالثة اأ�صهر اأي اأن ال�صنة بها اأربع دورات، وكل دورة بها جمموعة من 
ق جماهريية  الربامج املختلفة عن برامج �صابقتها اأو لحقتها، اللهم اإل الربامج التي حُتقِّ

كبرية و�صعبية عري�صة فيمكن تكرارها يف كل دورة.

ومن اأبرز خطوات اإمتام العمل ما يلي:

)1( جميلة الزيني: حمطات اإل� FM، القاهرة، التحرير للطباعة والن�صر، 2012، �س69.
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لفئة  اأم  ؟  للمراأة فقط  نوع الربنامج، هل  - حتديد اجلمهور واحتياجاته: ح�صب 
ال�صباب ؟ اأم لعامة النا�س مثل الربامج الدينية والإخبارية.

- �ختيار �لفكرة �ملنا�سبة: من �أهم �سروط �ختيار �لفكرة منا�سبتها لكل من �لو�سيلة 
الإعالمية واملجتمع اأو املجموعة امل�صتهدفة،  وحتديد اجلمهور وخ�صائ�صه ورغباته.

- اإجراء البحث: يف ع�صر الف�صاءات املفتوحة مل يعد مقبول التهاون يف التثبت من 
�صحة املعلومات، لذا يجب اأن تكون لدى املعد ملكة البحث ومهارة التق�صي للوقوف على 

احلقائق، حتى يجنب بقية فريق الربنامج الوقوع يف احلرج مع امل�صتمعني)1(. 

- و�صع ال�صيناريو املبدئي: من خالل ترتيب الفقرات، وحمتوى كل فقرة.

لت�صجيل  ال�صتوديو  حجز  يتم  ال�صابقة  املراحل  من  النتهاء  بعد  الت�صجيل:   -
الربنامج بقيادة املخرج وح�صور فريق العمل، ومنهم مهند�س ال�صوت واملذيع واملعد اإذا 

كان غري املذيع.

اأن  على  التاأكيد  ويجب  املخرج.  وتوجيه  اإ�صراف  املونتري حتت  يتوله  املونتاج:   -  
الكوادر الب�صرية الرئي�صية التي على وحدة الإنتاج الت�صال بهم  لبدء العمل هم:

املتخ�ص�صة  العلمية  املادة  وجمع  الربنامج،  فكرة  اختيار  امل�صئول عن  هو  املعد:   
يكتب  اأن  ترتيبا منطقيا، وميكن  كم ومرتَّب يف فقراته  �صيناريو حُمْ كتابتها يف  واإعادة 

ال�صيناريو متخ�ص�س اآخر. 

وحكمة  �صريعة،  وبديهة  ق  خ��الَّ وذوق  قيادية،  ب�صفات  يتمتع  اأن  يجب  املخرج: 
وا�صتيعابها  العلمية  املادة  اأهم م�صوؤولياته قراءة  ومن  واليقظة،  وكيا�صة، وعدم الرتدد 
وحتديد ال�صكل النهائي للُمنَتج الإذاعي، واختيار املوؤثرات ال�صمعية املنا�صبة،  والإ�صراف 

املبا�صر على الإنتاج، وعمليات احلذف والإ�صافة  خالل املونتاج. 

وهناك حزمة معايري يجب توافرها يف كل خمرج منها: اأن يكون لديه قاعدة علمية 
ا بقواعد اإنتاج واإخراج الربامج  �صلبة يف الإخراج )احل�صول على موؤهل جامعي( ُمِلمًّ

)1( �صالح عبد احلميد: الإعالم اجلديد، القاهرة، موؤ�ص�صة طيبة، 2012، �س 127.
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ال�صمعية، وا�صع الثقافة مواكبًا لالأحداث، مرهف الإح�صا�س، ويف�صل اأن يكون قد مار�س 
التمثيل والإنتاج والتقدمي والتعليق وعلى علم بخ�صائ�س اجلمهور.)1(.

�ملذيع: ي�سرتط �أن تتوفر فيه �لعديد من �ل�سفات منها جودة �ل�سوت، ح�سن �لإلقاء، 
وال�صرف،  النحو  وقواعد  احلروف  خمارج  اإتقان  املنا�صبة،  ال�صرعة  الإلقاء،  �صال�صة 

تنويع النغمات لأن كثريًا ما يوجه النقد للمذيعني ب�صبب وقوعهم يف اأحد خطاأين: 

- خف�س ورفع ال�صوت دون مربر.

- العتماد على نربة واحدة ل تتغري. 

اأنواع الربامج الإذاعية:

اأنواع حمددة متفق عليها ولكن بح�صب وجهات النظر املتعددة لدى  لي�صت هناك 
املذاعة، وبرامج  الكلمة  اإلى فئتني: برامج  الإعالم منهم من يق�صمها  واأ�صاتذة  خرباء 
الثقافية،الرتفيهية،  الإخبارية،  اأق�صام:  اأربعة  يراها  من  ومنهم  والغناء،  املو�صيقى 
الدينية،  العلمية،  الثقافية،  الإخ��ب��اري��ة،  امل�صمون:اإلى  بح�صب  وتق�صم  الإع��الن��ات، 

الريا�صية، الكوميدية، القت�صادية، ال�صيا�صية، املنوعات.. اإلخ.

  وتق�صم اأي�صا بح�صب اجلمهور اإلى: الأطفال، املراأة، العمال، الفالحني،الطلبة، 
التعليق،  املوجز،  الن�صرة،  اإل��ى:  امل�صتخدم  الفني  القالب  وبح�صب  العامة.  ال�صباب، 
الإذاعة  ولأهمية  املو�صيقى.  الوثائقية،  الربامج  الندوات،  احلديث،  املقابلة،  التحليل، 
والعرتاف بدورها يف التغيري والتاأثري عمدت منظمة اليون�صكو اإلى اعتبار يوم احلادي 
ع�صرمن فرباير كل عام يوما عامليا لالإذاعة، وقد اختارت هذا التاريخ لأنه مت فيه اإطالق 
اإر�صال اإذاعة الأمم املتحدة عام 1946م خالل املوؤمتر العام للمنظمة يف دورته ال�صاد�صة 

والثالثني.

)1( طارق ال�صيد: م�صدر �صابق.
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اإذاعات الإنرتنت وم�صتقبلها:

اإذاعات الإنرتنت اأو اذاعة ال�صبكة اأو راديونت م�صطلح ي�صري اإلى ا�صتخدام الإنرتنت 
لبث وا�صتقبال اخلدمات الإذاعية، فبف�صل هذه ال�صبكة مل تعد اإقامة املحطات الإذاعية 
قا�صرة على الدول واحلكومات بل اأ�صبح باإمكان الأفراد والأ�صر والبلديات وال�صركات 
واجلامعات واملوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية والأهلية والأحزاب اإن�صاء حمطات الراديو 

اخلا�صة بها يف غ�صون �صاعات، لتعزز عالقاتها بجمهورها وحميطها اخلارجي.

وبداأت فكرة اإذاعات الإنرتنت يف اأول الأمر باأمريكا عام 1993 باإذاعة حتمل ا�صم 
»انرتنت تالك راديو« وكانت تبث لعدد حمدود من ال�صاعات على مدار اليوم حيث اأطلقها 
 Multicast backbone of( اأو   MBONE اأ�صماها  تقنية  وا�صتخدمت  مالمود  كارل 
الإنرتنت  على  املتعدد  البث  ع�صب   )the Internet by using Internet Protocol

با�صتخدام بروتوكول الإنرتنت  وكانت عبارة عن برنامج مقابالت عرب ال�صبكة، يقابل 
على  بثها  اإذاعية  حمطة  اأول  ب��داأت   ،1995 فرباير  ويف  اأ�صبوع،  كل  تقنيًا  خبريًا  فيها 
راديو هاجر/ كوفمان  �صاعة، وهي حمطة  والع�صرين  الأربع  الإنرتنت فقط على مدار 

Radio HK وكانت متخ�ص�صة يف بث املو�صيقى اخلا�صة بالفرق املو�صيقية امل�صتقلة.

انتقلت تلك الظاهرة اجلديدة ن�صبيا على الوطن العربي ولعبت اإذاعات النت دورا 
كبريا يف ثورات الربيع العربي، ومل مينع ع�صر ثقافة ال�صورة الذي نعي�صه يف ما تبثه 
القنوات الف�صائية على مدار ال�24 �صاعة، من عودة ال�صتماع لالإذاعات والإقبال عليها، 
وكاأنها ا�صرتاحة للعني مما حتفل به ال�صورة نف�صها من م�صاهد العنف والقتل واجلوع 
ال�صائدة يف الكثري من بلدان العامل وبخا�صة الدول النامية، كما يعيد هذا الإقبال حلا�صة 
�لأذن فعاليتها يف �لتقاط �مل�سهد بزو�يا تاأمل خا�سة، ويكثف من فكرة �ملز�ج �لتي ترتبط 
وفئة  امل�صاهدين  فئة  بني  اجلمهور  من  كثري  جمع  ثم  ومن  ال�صمع،  بحا�صة  �صيكولوجيا 

امل�صتمعني اإلكرتونيا.
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مزايا اإذاعات الإنرتنت

من مزايا مذياع ال�صبكة )الإنرتنت( انخفا�س تكلفة الإدارة والت�صغيل، اإذ ل حاجة 
تقنيني  لتوظيف  حاجة  ول  كبري،  ومبنى  للتو�صيل  واأ�صالك  اإليكرتونية  معدات  ل�صراء 
لت�صغيل املحطة، ول حاجة اإلى املناف�صة على نطاقات الرتدد بخالف املحطات الإذاعية 

التقليدية.

يعيب حمطات البث الإذاعي التقليدي اأمران، النطاق املحدود للبث الإذاعي عرب 
يوؤدي  املتاحة حمليا، مما  البث  اإلى 100 ميل، وحمدودية ترددات  الأثري والذي ي�صل 
اأحيانا اإلى تداخل القنوات اأو �صعف بع�صها اأو الت�صوي�س على البع�س الآخر، وهنا تتجلى 
بو�صوح  مزايا راديو الإنرتنت اإذ ل حتده عوائق جغرافية، فيمكن �صماع اأية حمطة من 
ف�صاء  ات�صاع  ات�صاعه مرتبطا مبدى  نطاق  وي�صبح  الإنرتنت،  العامل عرب  اأي مكان يف 

�صبكة الإنرتنت نف�صها.

 ولأنه من املمكن ال�صتماع اإلى البث الإذاعي من الويب يف اأي مكان يف العامل طاملا 
توافرت الو�صيلة لالت�صال بالإنرتنت، فقد اأ�صبح راديو الإنرتنت بديال ممتازا للراديو 
ويتم�صكون  الأ�صلية  اأوطانهم  اإلى  يتوقون  الذين  للمهاجرين  بالن�صبة  التقليدي وخا�صة 
بثقافاتهم وتقاليدهم، وكذلك للذين يع�صون األوانا من املو�صيقى ل توفرها لها حمطات 

الإذاعة املحلية )1(.

التقليدي،  الراديو  يف  احل��ال  هي  كما  ال�صوت  على  الإنرتنت  رادي��و  يقت�صر  ول 
والن�صو�س  والر�صومات  بال�صور  الإنرتنت  عرب  الإذاع��ي  البث  م�صاحبة  ميكن  واإمن��ا 
هذا  ويتيح  الر�صائل،  ولوحات  الدرد�صة  غرف  مثل  التفاعلية  اإلى  بالإ�صافة  والروابط 
ي�صتمع لإعالن عن  باأن  للمو�صقى،  ال�صتماع  اأكرث من جمرد  يفعل  اأن  للم�صتمع  التطور 
منتج ويطلب �صراءه من خالل رابط على موقع هذه املحطة، وبذلك ت�صبح العالقة بني 

املعلنني وامل�صتهلكني اأكرث تفاعلية وحميمية يف حمطات راديو الإنرتنت.

املو�صيقى،  البث، وخا�صة يف  اأ�صكال  الإنرتنت عددا كبريا من  راديو  برامج  توفر 
)1( ح�صنني �صفيق: الإعالم الإليكرتوين بني التفاعلية والرقمية، رحمة بر�س للطباعة، القاهرة، 2007، �س 201،
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فاإذا كانت هناك بع�س حمطات الإذاعة التي احتكرت بث الأغاين وحتاول الو�صول اإلى 
اأكرب قدر من اجلمهور لفر�س اأعلى ر�صوم ممكنة على املعلنني، فاإن راديو الإنرتنت يتيح 
الفر�صة لتو�صيع اأنواع الربامج املتاحة. فتكلفة البث الإذاعي عرب الإنرتنت اأقل بكثري من 
البث عرب الأثري، وميكن ملحطات راديو الإنرتنت اأن تروق ملجتمعات اأ�صغر من امل�صتمعني 
الذين ت�صتهويهم اأنواع معينة من املو�صيقى، فمن املمكن مثال اإن�صاء حمطة اإذاعية لهواة 
ال�صتماع لفنانني معينني اإن�صاء حمطات اإذاعية لهم عرب الإنرتنت ل تبث �صوى اأغانيهم 

فقط.

 

كيفية اإن�صاء محطة راديو عرب الإنرتنت

�صراء  ولكن من خالل  بهم  الإذاعة اخلا�صة  اإن�صاء حمطات  للم�صتخدمني  ميكن 
العديد من  وتوجد  تتيح هذه اخلدمة،  التي  املواقع  بع�س  الإذاع��ة اخلا�صة يف  ع�صوية 

العرو�س املختلفة التي تتيح كافة الخت�صا�صات الإذاعية 

لإن�صاء اإذاعة نت يلزم ما يلي: 1. م�صغل ا�صطوانات مو�صيقية 2. برامج للن�صخ تعمل 
على ن�صخ م�صارات ال�صوت من ا�صطوانة املو�صيقى اإلى وحدة التخزين يف الكمبيوتر 3. 
برامج حترير وت�صجيل متنوعة 4. ميكروفون 5. جهاز اأو برنامج ملزج ال�صوت 6. اأجهزة 
�صوت مثل املوازن وال�صاغط وغري ذلك 7. بطاقة �صوت رقمي 8. كمبيوتر دائم بربامج 

ت�صفري 9. خادم لبث الو�صائط.

وهذا املوقع )http://www.live365.com( خم�ص�س ل�صبكات وحمطات راديو 
الإنرتنت، حيث ميكن للم�صجلني فيه اإن�صاء حمطاتهم الإذاعية اخلا�صة بهم اأو ال�صتماع 

اإلى املحطات الإذاعية الأخرى. 

ولالإ�صتماع اإلى راديو الإنرتنت يجب اأن يحتوي الكمبيوتر على مودم ب�صرعة نقل ل 
تقل عن 28.8 كيلوبايت، بالإ�صافة اإلى ات�صال مع الإنرتنت وبطاقة �صوت و�صماعتني 
و   Winamp و    Media Player وبرنامج   Real player برنامج  وجود  مع  منا�صبتني 
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iTunes و Real و Tera Lycos، وجودة ال�صوت يف راديو الإنرتنت تتميز بالنقاء بدرجة 

ال�صتخدام  عدم  حال  يف  خ�صو�صا  التقليدية،  الراديو  حمطات  اأحيانا  تفوق  كبرية، 
الإ�صايف لالإنرتنت يف اأي عمل اآخر كت�صفح مواقع اأثناء البث، واإل �صينجم بع�س الأثر 

ال�صلبي يف ال�صوت عبارة عن تقطعات ووقفات يف الإر�صال

 وي�صتطيع امل�صتخدمون الت�صجيل من خالل عنوان بريد اإلكرتوين �صحيح لتنزيل 
برامج الت�صغيل اخلا�صة مبموقع Live 365 التي تت�صمن العديد من املزايا الإ�صافية، 
ويقدم املوقع Live 365 الع�صوية املدفوعة، وت�صمى بالع�صوية املتميزة التي تتيح ال�صتماع 
اإلى املحطات الإذاعية fبدون اإعالنات، وي�صتطيع امل�صتخدمون املتقدمون تنزيل الربامج 
ولوحة  وميكروفون  م�صتقرة  �صعة  ذات  وو�صلة  منزيل  كمبيوتر  با�صتخدام  احلي  للبث 
امللكية  حقوق  ور�صوم  الرتاخي�س  عرو�س  الح��رتايف  البث  ع�صويات  وتت�صمن  للمزج، 

الفكرية، وي�صتطيع امل�صتخدمون املتقدمون حتويل البث من م�صادر خارجية.

 

. http://www.live365.com 1( موق��ع(
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الف�صل الثالث

التليفزيون يف الإعالم املعا�صر

اأهم مامييز التليفزيون يف مرحلة الإعالم املعا�صر هو البث الف�صائي، وما �صاحبه 
ما  ب�صبب  امل�صاهدين،  من  كبرية  اأع��دادا  جذبت  التي  �صو  التوك  برامج  يف  كثافة  من 
تتمتع به من حرية تتجاوز �خلطوط �حلمر�ء منذ �أحد�ث 11 �صبتمرب وما بعدها كغزو 
حرية  من  عنها  نتج  وما  العربي،  الربيع  ثورات  ا�صتعال  وموؤخرا  والعراق،  اأفغان�صتان 

اإعالمية بدون اإطار اأو �صقف.

الع�صر  هذا  اإلى  العربي  التليفزيوين  الإعالم  الف�صائية  اجلزيرة  �صبكة  وقادت   
يعهدها  مل  برامج  من  قدمته  مبا   ،1996 عام  نوفمرب  اأول  يف  انطالقتها  مع  اجلديد 
امل�صاهدون يف الوطن العربي، ملا فيها من �صراحة غري م�صبوقة، واإذاعة حقائق واأ�صرار 
قيد  على  يزالون  ل  �صيا�صيني  وق��ادة  برموز  تتعلق  طويلة،  ل�صنوات  الكتمان  طي  ظلت 
احلياة ويف موقع ال�صلطة، ومن هذه الربامج الجتاه املعاك�س، اأكرث من راأي، �صاهد على 

الع�صر، بال حدود، �صري للغاية، نقطة �صاخنة.

وبعيدا عن التعقيدات التقنية والفنية نحاول هنا تب�صيط كيف يتم البث التليفزيوين 
لت�صل  ل�صلكية  بطريقة  يعمل  لأنه  الأر�صي،  البث  كبري  حد  اإلى  ي�صبه  فهو  الف�صائي، 

الربامج اإلى امل�صتقبل.

 و يتم البث �صواء لالإر�صال الأر�صي اأو الف�صائي عن طريق موجات الراديو. ففي 
البث الأر�صي ت�صتخدم حمطات الإر�صال اأبراجا هوائية لنقل املوجات، ويتم ا�صتقبالها 
اإل ما يعوق م�صار املوجات فقط،  بوا�صطة هوائي �صغري، وهذا البث الأر�صي ل يعوقه 
فموجات البث تنطلق من املحطة يف خط م�صتقيم، ويلزم ل�صتقبالها اأن يكون الهوائي 
ولكن  الإر�صال،  على  توؤثر  فال  ال�صغرية   العوائق  اأما  الإر�صال،  ملحطة  النظر  خط  يف 
الكبرية منها فقط مثل مناطق �صطح الأر�س ذات التعرجات، واملباين ال�صاهقة واجلبال 



- 122 -

الرا�صيات، فهي التي تك�صر موجات البث وتعوق و�صولها. 

الأقمار  من  للموجات  البث  امل�صكلة عن طريق  هذه  فيحل  الف�صائي  الإر�صال  اأما 
اأن  ال�صماء فيمكنها  ت�صبح يف  الأقمار  اأن هذه  الأر�س، ومبا  التي تدور حول  ال�صناعية 
الف�صائي  البث  موجات  واإر�صال  ا�صتقبال  وعملية  امل�صتقبلني،  من  اأك��رب  ع��ددًا  تغطي 

 .the dishs التلفزيوين حتتاج اإلى هوائيات خا�صة  معروفة ت�صمى الأطباق

مـــدارات الأقمـــار:

اأن حركة  اأقمار البث الف�صائي تتواجد يف مدارات متوازية ل�صطح الأر�س بحيث 
الأر�س حول نف�صها وحركة قمر البث يف مداره حول الأر�س جتعالن نف�س املكان على 

الأر�س مواجها لقمر البث طوال 24 �صاعة. 

وينطلق قمر البث يف الف�صاء ب�صرعة 11 األف كيلومرت يف ال�صاعة يف مدار يبعد عن 
من دوران القمر يف مداره  �صطح الأر�س 35 األف كيلومرت، وهذا املدار وهذه ال�صرعة َت�صْ
حول الأر�س مرة كل 24 �صاعة نف�س زمن دوران الأر�س حول نف�صها، وعلى امل�صتقبل اأن 

يوجه الطبق مرة واحدة جتاه قمر البث لي�صتقبل الإ�صارة )1(. 

عنا�صر البث الف�صائي:

يتكون نظام البث الف�صائي من خم�صة عنا�صر هي:

ها  1 -  مركز الربامج: ميثل ال�صركات وال�صتوديوهات التي ُتْنِتج اأو ت�صَنع الربامج وتعدُّ
للبث.

2 -  مركز الإر�صال: هو حمور النظام وي�صتقبل الربامج يف �صورة موجات رقمية من 
ُتْنَتج  اإلى القمر ال�صناعي يف مداره حول الأر�س. وعادة ما  ال�صتوديو، ثم ير�صلها 
الربامج �صواء م�صجلة اأوعلى الهواء، ثم تر�صل اإلى مركز الإر�صال الأر�صي عن طريق 
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فائقة  رقمية  موجات  اإلى  يحولها  ثم  املركز  في�صتقبلها  الأر�صي،  اأوالبث  الكابالت 
اجلودة برتدد 1212 جيجا هرتز يف الثانية، واملوجات تتدفق يف هذه احلالة ب�صرعة 
نقل  �صرعة  اأن  العتبار  يف  اأخذنا  اإذا  مهول  رقم  وهو  الثانية،  يف  بايت  ميجا   270
البيانات لالإنرتنت عن طريق التليفون هي واحد على 4000 من هذه ال�صرعة، ولنقل 
هذه املوجات اإلى القمر ال�صناعي يحتاج مركز الإر�صال اإلى �صغط هذه البيانات واإل 

لن ي�صتطيع القمر ا�صتيعاب كل هذه املوجات )1(.

3 -  قمر البث: وي�صتقبل القمر موجات البث من حمطة الإر�صال الأر�صية ثم يعيد بثها 
مرة اأخرى اإلى الأر�س.

4 - طبق ال�صتقبال »الد�س«: ي�صتقبل املوجات من قمر البث اأو من عدة اأقمار ثم يوجهها 
مت  الهوائيات  من  خا�س  نوع  عن  عبارة  والطبق  »الري�صيفر«،  ال�صتقبال  جهاز  اإلى 
ت�صميمه لي�صتقبل نوعًا معينًا من البث، ويتكون من �صطح وا�صع جموف قليال ويف 

منت�صفه ق�صيب تغذية مركزي، وميكنه فقط ا�صتقبال الإر�صال ول ميكنه البث )1(.

ي�صتقبل الطبق الإر�صال على �صطحه الوا�صع، ثم يعك�صه ويجمعه يف مركز الطبق 
»الري�صيفر«،  ال�صتقبال  جهاز  اإلى  الإ�صارة  ير�صل  الذي  التغذية  ق�صيب  يوجد  حيث 
الف�صاء،  من  اأك��رث  اإ�صارات  ل�صتقبال  واح��دا  ل  تغذية  ق�صيبا  بها  احلديثة  والأطباق 
ويوجد بالق�صيب املركزي فلرت لتنقية املوجات التي مت ا�صتقبالها، بحيث يتم التخل�س 

من املوجات التي ل حتمل الربامج التلفزيونية.

5 - جهاز ال�صتقبال »الري�صيفر«: هو اجلهاز ال�صغري داخل البيت الذي يت�صل بوا�صطة 
�صلك ق�صري مع جهاز التليفزيون ليعالج املوجات التي اأخذها من الد�س ثم يعر�صها 
امل�صفر، وفك  البث  تكوين  اإعادة  اأ�صا�صية:  اأربع وظائف  وله  التليفزيون،  على جهاز 
التليفزيون  ليتمكن  عادية  موجات  اإل��ى  الرقمية  املوجات  حتويل  الإر���ص��ال،  �صفرة 
العادي من عر�صها، ف�صل القنوات املت�صلة مع بع�صها يف نف�س حزمة البث، وتر�صل 
كان  قريب  وقت  وحتى  ي�صتقبلها.  التي  القناة  موجات  فقط  التليفزيون  جهاز  اإلى 

)1( علي زين: الأقمار ال�صناعية، م�صقط، 2011، �س 231.
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الري�صيفر ل ميكنه عر�س اأكرث من قناة واحدة يف اآن واحد فال ميكن ت�صجيل برنامج 
وروؤية الآخر ول ميكن م�صاهدة قناتني خمتلفتني من نف�س الري�صيفر ولكن الأبحاث 
التي اأجريت اأ�صفرت عن ت�صنيع اأجهزة متطورة تلبي احتياجات جمهور امل�صاهدين.

نتائج البث الف�صائي للتليفزيون: 

اإلى  بالإعالم  انتقل  املقايي�س،  بكل  جديدا  اإعالميا  واقعًا  الف�صائي  البث  فر�س 
اإلى خمتلف  الكون املرتامي الأطراف  ال�صيادة املطلقة من حيث النت�صار عرب  م�صتوى 
الذي  الأر�صي  البث  عك�س  على  وال�صيا�صية  الطبيعية  املوانع  واخ��رتاق  العامل،  اأنحاء 
كان مقيدا مب�صاحة جغرافية �صيقة وعدد حمدود من املتلقني، والتنوع الالمتناهي يف 

املحتوى، ملا ميلكه من  تقنيات واأدوات وا�صتخدامات وتطبيقات عدة فجعلته:

 - اإعالما مفتوحا بدون اأية حماذير اأو قيود. 
- ينقل احلدث للم�صاهدين متزامنا مع وقوعه.

- يوفر �صورة نقية و�صوتا وا�صحا.
-  يعتمد على التكنولوجيا الرقمية احلديثة.

-  يتخطي احلدود ال�صيا�صية واجلغرافية بني الدول لكن لي�س مطلقا.  
-  يتيح تبادل وجهات النظر والتعرف على توجهات اأطراف العملية الت�صالية. 

مدار  على  الكافية  الزمنية  امل�صاحة  لوجود  املحتوى  حم��دود  غري  تنوعا  يتيح    -
ال�صاعة. 

املوبايل  املتدفق عرب ر�صائل  البث  املعلومة من خالل  اإلى  الو�صول  يتيح �صهولة    -
الن�صية التي تظهر على ال�صا�صة وعرب املواقع الإليكرتونية للمحطات. 

-  يو�صع دائرة التناف�س الإعالمي. 
املحتوى  �صنع  يف  اأ�صا�صي  ك�صريك  اجلمهور  ُيدِخل  مما  تفاعلية  خدمات  يوفر    -

الإعالمي. 
)1( ح�صن الزويني: مداخالت يف الإعالم البديل، القاهرة، هال للن�صر، 2011، �س 51.
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البث عن  واملحمول من خالل  والإنرتنت  والإذاع��ة  ال�صحافة  التزاوج بني  يتيح   -
طريقها وال�صماح لها بتواجدها يف حمتواه.

-  يعمل على تنامي دور القطاع اخلا�س يف العمل الإعالمي.
م�صتوى  على  العربي  التليفزيوين  الإع��الم  يكون  اأن  فر�صت  اخل�صائ�س  وه��ذه 

التحدي واملناف�صة من حيث التجهيزات الفنية )1(.

املذيع.. مهاراته و�صفاته:

القائمون بالت�صال يف الإعالم التليفزيوين كثريون، منهم املذيع واملخرج وامل�صور، 
وملا كان املذيعون هم من يتعاملون مع اجلمهور وال�صيوف مبا�صرة لزم الهتمام بتاأهيلهم 
�لتاأهيل �لأمثل، فهم �أهم عن�سر يف �لعملية �لت�سالية وهناك �سروط دنيا يجب تو�فرها 

يف كل منهم معظمها موجود منذ الإعالم التقليدي وهي:

-  ُح�ْصن املظهر: على املذيع الناجح اأن يهتم مبظهره، فيختيار الأزياء التي تعك�س 
بروزه الجتماعي، ول يهمل ت�صفيف ال�صعر ون�صارة الوجه للتاأكيد على التزان النف�صي، 
لأن املظهر يلعب دورا اأ�صا�صيا يف تقبل املتلقي للمعلومة، ولقد اأجريت درا�صات عديدة 
يف اأوروبا على جمهور تعر�س لر�صالة اإعالمية من مذيع ذي مظهر غري مقبول، ونف�س 
اجلمهور تعر�س لر�صالة اإعالمية من مذيع ذي مظهر ح�صن فك�صفت النتائج اأن اجلمهور 

قد تقبل واقتنع بفحوى الر�صالة التي �صدرت عن املذيع ذي املظهر احل�صن.

اأي�صا املرا�صل عليه الهتمام مبظهره هو الآخر، مع مراعاة ارتداء املوديالت التي 
اأن تكون طبيعة عمله التي تتطلب منه  اأثناء احلركة، فال يجب  توفر له �صهولة وراحة 

مرونة و�صرعة يف التنقل من موقع اإلى اآخر ذريعة لإهمال املظهر احل�صن.

�إد�ر�ت  قبل  به من  �لتم�سك  �ل�سرط يجب  �لعربية: هذ�  �للغة  قو�عد  �لتمكن من 
املحطات التليفزيونية يف كل البلدان العربية بعدما امتالأت ال�صا�صات مبذيعني يجهلون 

)1(يحيى  ب�صيوين: برامج القنوات الف�صائية يف �صوء الفكر الإ�صالمي، الإ�صكندرية، املعرفة اجلامعية، 2012، �س 96.
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اأب�صط قواعد اللغة العربية التي هي اأحد اأهم عنا�صر الهوية، وخ�صو�صا مذيعو القنوات 
الرئي�صية يف املحطات الر�صمية بالدول العربية، فكثري منهم ين�صبون الفاعل ويرفعون 

املفعول.

َرى لهم اختبارات لإعادة تاأهليهم لغويا وا�صتبعاد من يخفق منهم، اأو  يجب اأن جُتْ
على الأقل تاأهيله من خالل دورات يحا�صر فيها اأ�صاتذة وخرباء اللغة، وعدم العتداد 

باملح�صوبية يف هذه املهنة اأو غريها من مهن الإعالم)1(.

وبالن�صبة للجانب الأكادميي لوحظ وقوع خلل كبري يتمثل يف افتتاح فروع جلامعات 
اأجنبية عدة يف عدد غري قليل من الدول العربية تقوم بتدري�س الإعالم باللغات الأجنبية 
وكانت  العربية،  باللغة  اأو مواد  والأملانية، دون وجود متطلبات  والفرن�صية  كالإجنليزية 
النتيجة تخريج اإعالميني يعانون من �صعف يف اللغة العربية، فلم ي�صلحوا كمذيعني ول 
يعملون فيها  التي  املوؤ�ص�صات  اأ�صبحوا عبئا على  وبالتايل  للربامج،  اأو معدين  حمررين 
فبداأت يف التخل�س منهم تدريجيا. وللتغلب على هذه امل�صكلة يجب على هذه اجلامعات 
اعتماد مناهج لدرا�صة الإعالم باللغة العربية اأو تدري�س مواد اإعالمية باللغة العربية، 

خ�صو�صا يف فنون حترير الأخبار واإعداد الربامج.

الأ�صاتذة  من  العديد  تاأهيل  يجب  واجلدية  احلزم  من  مبزيد  امل�صكلة  وملواجهة 
الذين يتولون التدري�س بكليات واأق�صام الإعالم يف قواعد النحو والإمالء، اإذ اأن كثريا 

منهم يف حاجة اإلى هذا النوع من التاأهيل.

�س  ُمَعرَّ لأنه  الإعالمي،  للعمل  يت�صدى  من  لكل  متالزمة  هذه  الوا�صعة:  الثقافة 
للحديث يف اأي مو�صوع، والتحاور مع خرباء يف كل التخ�ص�صات اأثناء تقدمي الن�صرات 
اإلى جانب املعد  العريقة عادة ما توفر  واملحطات  التوك �صو واحل��وارات.  اأو يف برامج 
�لتي يجب  �لنقاط  لإد�رة �حلو�ر، وحتديد  وتوجيهه  �ملذيع  مع  للجلو�س  �ثنني  �أو  باحثا 
الرتكيز عليها، غري اأن هذا ل مينع اأن يكون املذيع اأي�صا معدا وباحثا ويبدي وجهة نظره 

يف الإخراج وال�صوت وال�صوء لأنه يف النهاية من �صيحدث النا�س ويحاور ال�صيوف.

)1(علي جبار ال�صمري: الل�صان العربي واإ�صكالية التلقي، بريوت، مركز درا�صات الوحدة، 2011، �س 33.
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التمتع بالذكاء والفطنة و�صرعة البديهة:  هذه ال�صفات متنح املذيع ثقة يف النف�س، 
اأثناء تقدمي  الهواء مبا�صرة �صواء  التي تقع على  املواقف احلرجة  والقدرة على تفادي 

الن�صرات اأو الربامج، وانتزاع املعلومات التي يتحفظ عليها بع�س امل�صادر وال�صيوف.

بال�صهرة  ي��وؤَخ��ذون  املذيعني  من  كثري  احلميدة:   ب��الأخ��الق  والتحلي  التوا�صع 
على  �صلبا  ذلك  اأثر  وينعك�س  امل�صاهدين،  على  والتعايل  الغرور  في�صيبهم  والأ�صواء 
مهنتهم، ومن اخلطورة مبكان وقوع اإعالميني خم�صرمني كبارا يف هذا اخلطاأ اعتمدوا 
على ال�صخرية والتهكم كطريقة وحيدة يف تقدمي براجمهم، وو�صل اخلطاأ باأحدهم يف 
التليفزيون امل�صري هو الإعالمي حمدي قنديل اأن اأح�صر معه حذاء اإلى ال�صتوديو ذات 
ِرب به �مر�أة كانت قد تعدت على �سباط  مرة و�سَهَرُه يف وجه �مل�ساهدين مطالبا باأن ُت�سْ
مرور ا�صتوقفها ملخالفتها قواعد ال�صري، وبقدر ما كان ال�صتياء من املراأة كان ال�صتياء 

من ت�صرف املذيع.

الهدوء والإتزان: من ال�صفات احلميدة لأن احلرية املطلقة يف برامج التوك �صو 
�صببت ظهور مذيعني فقدوا ال�صيطرة على الأع�صاب، ف�صدرت عنهم اإ�صاءات انحدرت 
اإلى م�صتوى اخلطايا مما يتنافى مع اأخالقيات املهنة، وقد �صاهد الكثريون املذيع عمرو 
اأديب منفعال اإلى درجة الإ�صاءة للذات الإلهية عندما �صرخ قائال بلهجة عامية: »�صعب 
م�صر ده جامد دا اأجمد من ربنا« !! والعياذ باهلل، وعمدت قناة )اأون تي يف( التي ميلكها 
رجل الأعمال امل�صيحي جنيب �صاوير�س اإلى تكرار هذه الإ�صاءة من خالل ت�صمينها يف 
الر�صوم  من  جرما  اأكرث  الإلهية  الذات  يف  الإ�صاءة  وهذه  لرباجمها.  ترويجية  فوا�صل 
املذيع  اأن من هفوات  كما  للر�صول حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ؟!.  امل�صيئة  الدمنركية 
نف�صه قوله متحديا: »�صاأنزل ميدان التحرير ملط اإذا فاز الدكتور حممد مر�صي مبن�صب 
رئي�س اجلمهورية«، وكلمة ملط يف اللهجة العامية امل�صرية تعني التجرد من كل املالب�س 

اخلارجية والداخلية، اأي اأن يذهب اإلى امليدان كما ولدته اأمه )1(.

واإلى جانب التزان النف�صي واملهني على املذيع اأي�صا اأن يدير دفة احلوار يف برامج 

)1( لي�س الق�صد من هذه الأمثلة الت�صهري ولكن البيان.
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التوك �صو مبا يحفظ لل�صيوف اتزانهم كذلك، لئال يحدث ما نراه يف الربامج املختلفة 
من قيام ال�صيوف بالعتداء على بع�صهم البع�س بال�صرب.

مثل هذه الت�صرفات واإن كانت تزيد من �صخونة النقا�س واإثارة امل�صاهدين ومتعتهم، 
تكون يف اأحيان كثرية على ح�صاب احلقيقة واملو�صوعية، وبالتايل فاملذيع الذكي هو من 

يعرف متى يثري حفيظة ال�صيوف ومتى يحفظ عليهم هدوءهم.

ال�صدق والأمانة: غياب ال�صدق والأمانة عمن يعملون يف جمال الإعالم ب�صكل عام 
والتليفزيون ب�صكل خا�س يجلب على املجتمع اأ�صرارا �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية.

ال��ري  وزراء  اأح��د  الإب��را���ص��ي  وائ��ل  الإع��الم��ي  ا�صت�صاف  احلقيقة  برناجمه  يف 
وموقف  النيل  نهر  ملف  للتحدث عن  الدين عالم  ن�صر  املهند�س حممد  هو  ال�صابقني 
النظر  بع�س اخلالفات يف وجهات  الراف�س لتفاقية عنتيبي، ووجود  وال�صودان  م�صر 
بني دول املنبع من جهة ودولتي امل�صب م�صر وال�صودان من جهة اأخرى، كون التفاقية 
ميكن اأن يكون بها م�صا�س بح�صة البلدين من املياه، وما حدث اأن الوزير اتهم وزير الري 
الأ�صبق حممود اأبو زيد باأنه اأعطى ت�صهيالت لإحدى دول املنبع يراها ال�صيف تنازل عن 
جزء من حقوق م�صر يف اتفاقيات �صابقة، فما كان من املذيع اإل وبدا كاأنه وجد �صالته  
يف كالم �صيفه فراح يوجه حديثه للم�صاهدين ي�صهدهم اأن م�صر باعت ح�صتها يف مياه 
النيل لأثيوبيا !، والغريب اأن الوزير ي�صر على ا�صتخدام كلمة » تنازل » واملذيع ي�صر على 
ا�صتخدام كلمة » باعت » موؤكدا عليها عدة مرات. يف مثل هذه احلالت يجب على املذيع 
اأن يكون اكرث وعيا بتاأثري الكلمة التي ي�صتخدمها لأنه ميكن اأن ير�صخ بها معلومة خاطئة.  

اأجنبية:  ذلك لأن الإعالم املعا�صر و�صع العامل كله  اأكرث من لغة  اإجادة  �صرورة 
اأمام بع�صه البع�س، وهذا العامل متعدد الأعراق والثقافات واللغات، والإعالمي النوعي 
املحرتف هو من يحر�س على الإحاطة بطبائع القوميات املختلفة،الفاعلة يف عامل اليوم، 
اإل  ذلك  له  يتاأتى  ولن  املتجددة)1(،  والتجارب  املتعددة  النظر  وجهات  على  والتعرف 
باإجادة اللغات احلية، كما اأن الإعالمي املحرتف معر�س لأن ُيكلَّف باإجراء حوارات مع 

)1(ه�صام حممود : الت�صال والإعالم الدويل، الإ�صكندرية، �صباب اجلامعة، 2011، �س 101.
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�صخ�صيات ورموز �صيا�صية واقت�صادية من القوميات املختلفة، وهنا عليه اأن يحاورهم 
�س كذلك لأن يكلف  بلغاتهم اأو على الأقل باللغة الإجنليزية كونها الأكرث انت�صارا،  وُمَعرَّ

مبهام خارج البالد يف دول ل تتحدث العربية.

الإملام باملتطلبات الفنية للمهنة: مل يعد املذيع يف الإعالم التليفزيوين املعا�صر كما 
كان يف ال�صابق قبل الع�صر الرقمي، يقراأ ويردد فقط ما يكتبه له حمرر الن�صرة اأو معد 
الربنامج ويظهر كما يريد املخرج، واإمنا اأ�صبح  ذا راأي ووجهة نظر يف هذه الفنون، فمن 

حقه اإذا �صعر بن�صاز يف �صياغة خرب ما اأن يتدخل للتعديل والتجويد.

املحتوى التليفزيوين: 

- الأخبار.

- الربامج.

- الإعالنات.

اأول - الأخبار:

باأ�صكال  مرتبطا  املعا�صر  الإعالم  زمن  التليفزيون يف  الأخبار عرب  تدفق  يعد  مل 
تليفزيونية حمددة، ول مرتبطا مبواعيد الن�صرات الإخبارية كما كان الو�صع يف ال�صابق، 
بل اأ�صبح على مدار ال�صاعة، من خالل الن�صرات الإخبارية Bulletins، �صريط الأخبار 
املتدفقة املتحرك اأ�صفل ال�صا�صة  subtitles، الأخبار املفاجئة  Breaking news، املوقع 
الإليكرتوين websites، لقطات الفيديو من امل�صاهدين video، وفيما يلي �صرح مف�صل 

لكل منها

اأ- الن�صرات الإخبارية:

الن�صرات الإخبارية هي املادة الرئي�صية يف املحتوى الإعالمي بعد الربامج، والأكرث 
اأهمية يف اأوقات الأحداث الكربى كثورات الربيع العربي،  واحلروب ال�صرو�س، ومن اأهم 
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معايري الن�صرة:

- اللتزام مبواعيد تقدميها والو�صوح وال�صهولة يف التعبري: لأن اخلرب التليفزيوين 
وكذلك الإذاعي طائر يف الهواء ل ميكن لالأذن اأن ت�صتعيده ثانية، بعك�س اخلرب املكتوب 

يف ال�صحافة فهو منظور ت�صتعيده العني مرارا.

اإلى  واللجوء  والطالة  التعقيد  جتنب  والب�صيطة:  الق�صرية  اجلمل  ا�صتخدام    -
الكلمات والعبارات ال�صهلة، والبعد عن الغريب من الألفاظ واجلمل العرتا�صية واختيار 

الرتاكيب الب�صيطة مل�صاعدة امل�صتمع على فهم وتتبع اخلرب يعد من �صرورات الإلقاء. 

- املو�صوعية وال�صدق يف نقل اخلرب: يجب اأن تقدم الأخبار من خالل الن�صرات 
اآراء  ت�صمينها  ويجوز  املذيع  اأو  املحرر  نظر  ووجهات  ب��اآراء  تلوينها  دون  مبو�صوعية 

امل�صادر.

- الأولوية يف ترتيب الق�ص�س اخلربية: يجب اأن تبداأ الن�صرة باأكرث الأخبار اأهمية، 
اأو  الكربى كرئي�س اجلمهورية  املنا�صب  ال�صخ�صيات ذات  باأخبار  البدء  ثقافة  وجتاوز 
رئي�س الوزراء حتى لو خلت من  املعايري والقيم اخلربية  الهامة، ويجب اأن يكون املعيار 
الأ�صا�صي لختيار وترتيب الأخبار هو مدى اأهميتها للجمهور، وتاأتي من بعده بقية املعايري 

كال�صدق والقرب والأمانة.. اإلخ.

اأ�صبحت  اخلربية  الن�صرات  يف  امل�صورة  التقارير  امل�صورة:  التقارير  كثافة   -
�صرورة من �صرورات العمل الإعالمي احلديث، اإذ ت�صفي على الق�صة اخلربية ال�صدق 

والأمانة.

- ر�صائل املرا�صلني: مل يعد العتماد  على ر�صائل وكالت الأنباء وال�صركات التي 
تعمل يف جمال الإنتاج وحدها كاف، بل يف�صل اأن ت�صبقها ر�صائل املرا�صلني املنت�صرين يف 
اأنحاء العامل وهذه امليزة �صمة اأ�صا�صية من �صمات  الإعالم التليفزيوين احلديث، وهي 
كلمة ال�صر يف تفوق قناة اجلزيرة العربية وارتقائها لتكون ال�صبكة الإعالمية الأولى يف 

العامل العربي والإ�صالمي)1(.

)1( خريي بدر:م�صادر الأخبار، القاهرة، النيل للن�صر، 2012. �س 156.



- 131 -

:Subtitles ب - الأخبار املتدفقة اأ�صفل ال�صا�صة

الوليات  يف  الف�صائية  القنوات  انطالق  مع  ظهرت  عظيمة  خربية  خدمة  ه��ذه 
املتحدة الأمريكية وانتقلت اإلى كل مكان، تزود امل�صاهدين على مدار ال�صاعة بالأخبار 

التي تقع يف طول العامل وعر�صه فور حدوثها وتتميز هذه اخلدمة مبا يلي:

- �صرعة نقل اخلرب.

لو كان  - تكثيف اخلرب يف كلمات قليلة ل تتعدى عدد كلمات عنوان واحد، حتى 
اأو عناوين كثرية لكنها  فاإنه ين�صر يف �صكل جمل  احلدث خطابا مطول لأحد الزعماء 

ق�صرية.

- تكرار اخلرب، لرت�صيخ قيمة التثبت.

لكن مما يوؤخذ على القائمني بهذه اخلدمة من املحررين عدم الهتمام بال�صياغة 
التحريرية ال�صليمة والقواعد النحوية، ف�صاعت الأخطاء اللغوية والإمالئية الكثرية.

:Breaking News ج - الأخبار العاجلة

هي الخبار املفاجئة التي يتم قطع الإر�صال املعتاد لبثها، وعادة ما تكون حا�صمة 
وت�صفها  ح��رب،  ن�صوب  اأو  اغتيال  ح��ادث  اأو  ع�صكري  انقالب  مثل  ومهمة،  وخطرية 
القنوات العربية بكلمة  »عاجل« ويقابلها يف القنوات التي تبث باللغة الإجنليزية كلمتا 
اأو من    Live البث للحدث على الهواء مبا�صرة  »Breaking News«)1(. واحيانا يكون 

خالل مذيع اأو بدونه.

د - مقاطع الفيديو:

هي لقطات الفيديو التي يقوم الهواة و�صهود العيان يف مواقع الأحداث بت�صويرها 
بوا�صطة الهواتف النقالة اأو الكامريات اخلا�صة، ومن ثم اإر�صالها للقنوات التليفزيونية 
عرب روابط تعلن هذه القنوات عنها، ولو�صائل الإعالم اأ�صاليبها يف تق�صي احلقيقة حول 

املواد امل�صتقاة من هذه الروابط والتاأكد من �صحتها.

)1( �صامية علي: خرب عاجل، القاهرة، النيل للن�صر، 2013، �س 68.
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عامل  يف  جديدا  حتول  ميثل  اإمن��ا  العيان،  و�صهود  للهواة  املجال  فتح  اأن  �صك  ول 
الإعالم، يعتمد على متكني املواطن العادي من التمتع بحقوقه الإعالمية القائمة على 
م�صتقباًل  الإعالمية  قدراته  تتزايد  اأن  اأمل  على  للمعلومات،  والإ�صتقبال  الإر�صال  حق 
لي�صبح اأكرث دارية باأخالقيات العمل الإعالمي، كما اأن اأهمية الكثري من لقطات الفيديو 
على  احل�صول  يف  النهج  هذا  عن  الإ�صتغناء  ال�صعب  من  يجعل  للمحطات  ت�صل  التي 

الأخبار امل�صورة.

:smm اأو sms  ه� - ر�صائل املحمول 

على  بوا�صطتها  فتح�صل  للجمهور  التليفزيونية  القنوات  توفرها  حيوية  خدمة 
الأخبار من قبل املحرتفني اأو الهواة املنت�صرين يف كل مكان، ثم تتولى بدورها التاأكد من 
�صدق هذه الأخبار باإيفاد طواقمها من املرا�صلني وامل�صورين ملتابعة تطوراتها بال�صوت 
وال�صورة واإعادة بثها من جديد عرب ال�صا�صة بعد اأن تكون الق�صة اخلربية قد اكتملت.
فن  حمرتفا  املر�صل  يكون  عندما  وذل��ك  للبث  جاهزا  اخلرب  ي�صل  كثرية  اأحيان  ويف 

التحرير وفن الت�صوير. 

:Web Sites :و - املواقع الإليكرتونية

ن�صرات  تقدمها  التي  تلك  من  اأوف��ى  معلومات  على  حتتوي  ما  ع��ادة  املواقع  هذه 
الأخبار، كما يتم تذييل اخلرب مبجموعة من الروابط ملو�صوعات تتعلق بالق�صة اخلربية، 
لذلك دائما ما يحيل مذيع الن�صرة امل�صاهدين اإلى موقع القناة على الإنرتنت، ويف مو�صع 

لحق من هذا الف�صل نتناول معايري املوقع الناجح. 

ثانيا – الـــــــربامج

؟.  ب�صغف  ما  برنامج  بث  موعد  ينتظر  وجعله  امل�صاهد  على  التاأثري  ميكن  كيف 
يلبي  اإعدادا جيدا وتقدميه يف قالب فني جذاب،  اإعداد الربنامج  ال�صايف هو  اجلواب 
ما  متثل  الربامج  خريطة  واأن  خ�صو�صا  والرتفيهية،  املعرفية  امل�صاهدين  احتياجات 
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ن�صبته 57% من املادة التليفزيونية يف اأية حمطة ف�صائية حملية اأو اأجنبية. 

املعدين  من  لع�صرات  ملحة  احلاجة  تبدو  وتنوعها،  التلفزيون  برامج  ولتعدد 
؟، اجلواب  الورق فقط  ما هو مكتوب على  يتوقف على  النجاح  ولكن هل  نوع،  من كل 
فهمها  يجب  متتالية  ت�����ص��اوؤلت  �صتة  على  الإج��اب��ة  خ��الل  م��ن  يتحقق  فالنجاح  ل، 
يقول  م���اذا   -  2 ي��ق��ول؟  ال���ذي  م��ن   -  1 وه���ي:  علمية  اأ�ص�س  على  بعناية  ودرا���ص��ت��ه��ا 
قيل. مل��ا  الفعل  رد  ور���ص��د   -6 ي��ق��ول؟  متى   -  5 ي��ق��ول؟  كيف   -  4 ؟  يقول  مل��ن   -  3  ؟ 
ل  ومعد الربامج اجليد هو الذي يعي الإجابة عن هذه الأ�صئلة، ويف الوقت نف�صه حُممَّ
وثقافة  متميزة  اإبداعية  ق��درات  بداخله  ميلك  بلده،  مب�صاكل  مهموم  وطنه،  بق�صايا 
عامة يف جميع النواحي، خ�صو�صا القانونية والأخالقية والأدبية، وارتباطها بالعالقات 

الجتماعية ال�صائدة يف املجتمع.

ل بد للمعد اأي�صا من الإملام باخل�صائ�س املرتبطة باأ�صاليب الت�صال و�صمات كل 
و�صيلة ودورها، ودرا�صة �صيكولوجية اجلماهري، وا�صتيعاب خ�صائ�س ال�صورة وقيمتها 

التعبريية، وخ�صائ�س الكلمات ووظيفها اللغوية، والتمتع بقوة املالحظة)1(.

اأولهما  التلفزيوين:  لل�صيناريو  �صكلني  التلفزيونية  الربامج  ومعدو  كتاب  ويعرف 
الن�صو�س الكاملة وهي التي ت�صتخدم عادة يف الأعمال الدرامية، حيث يكون بو�صع الكاتب 
اأن يتحكم يف كل عنا�صرها ويحدد كافة تفا�صيلها من البداية حتى النهاية، اأما ال�صكل 
الربامج  معد  اأو  الكاتب  ي�صتطيع  ل  النوع  ويف هذا  الكاملة  الن�صو�س غري  هو  الثاين 
حتديد  جمرد  على  منه  املطلوب  يقت�صر  ثم  ومن  الربنامج  عنا�صر  كل  يف  يتحكم  اأن 
�خلطوط �لرئي�سية و�لنقاط �أو �جلو�نب �لتي يلتزم بها �لأ�سخا�س �مل�ساركون، وقد جرت 
العادة اأن ُيْكتب ال�صيناريو الكامل اأو �صبه الكامل يف �صكل عمودين على ال�صفحة،اأي اأن 

ال�صفحة تنق�صم اإلى ق�صمني اأو عمودين طوليني على النحو التايل:

الق�صم الأول: على اليمني وي�صغل ثلث امل�صاحة فقط، ويخ�ص�س لل�صورة اأو املرئيات؛ 
في�صف عادة املناظر والديكورات، والأ�صخا�س و�صائرالكائنات احلية، والأك�ص�صورات، 

)1(حازم خليل: الربامج احلوارية، القاهرة، الغد للطباعة، 2012، �س133.
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و�صرح ما يجري من اأحداث وحركة، واملادة الفيلمية، وال�صرائح، واللوحات.

ال�صفحة،  من  املتبقية  امل�صاحة  وي�صغل  ال�صفحة،  ي�صار  على  يقع  الثاين:  الق�صم 
ويخ�ص�س لل�صوتيات كاحلوار والتعليق واملوؤثرات ال�صوتية واملو�صيقى الت�صويرية.

املعد  يلم  اأن  بد  اإلى طرفني مر�ِصل وم�صتقبل فال  الإعالمية حتتاج  الر�صالة  ولأن 
من  الربنامج،  وي�صاهد  ي�صتقبل  ال��ذي  اجلمهور  وحجم  بنوعية  معا  واملذيع  واملخرج 
حيث تركيبته ودرجة التجان�س بني اأفراده، واملتغريات الدميوغرافية مثل العمر والنوع 
وم�صتوى التعليم، ومن ثم املدى الزمني لتعر�س اأفراد هذا اجلمهور ل�صتقبال الر�صالة 

الإعالمية.

خالل  من  يف�صلها  التي  الربامج  ونوعية  اجلمهور  رغبات  على  التعرف  وميكن 
امل�صاهدين  على  البحوث  باإجراء  فالهتمام  امل�صاهدين،  وبحوث  ال��راأي  ا�صتطالعات 
ملعرفة ماهية الربامج املف�صلة لديهم �صرورة حتمية ل�صتكمال مراحل الت�صال الناجح، 
لأن نتائج هذه البحوث عظيمة الأهمية بالن�صبة لفريق العمل ووا�صعي خريطة الربامج 
وامل�صئولني عن التن�صيق - وهم الذين يحددون الربامج على مدار اليوم يف خمطط ورقي 
لإذاعة  املنا�صبة  املواعيد  اأف�صل  اإلى  للوقوف    - الرباجمية  اخلريطة  ورد يف  ملا  طبقا 

الربامج)1(.

الأ�صكال الرباجمية ال�صائعة

هنا  ونتناول  الفني،  القالب  حيث  من  عديدة  اأ�صكال  التليفزيونية  الربامج  تتخذ 
ال�صائع منها:

اأ- برامج التوك �صو: م�صطلح التوك �صو Talk Show يعني احلديث ال�صتعرا�صي 
اأوبرا  قدموه  الذين  اأ�صهر  من  اأمريكي،  ابتداع  الربامج  وهذه  احلديث،  ا�صتعرا�س  اأو 
على  املعاك�س  الجتاه  يف  القا�صم  في�صل  فهو  عربيا  الأ�صهر  اأما  كينج،  ولري  وينفري 

)1(ابراهيم ح�صني: بحوث امل�صاهدين، القاهرة، الغد للطباعة، 2012، �س 187.
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قناة اجلزيرة لكنه لي�س الأ�صبق، وعماد الدين اأديب يف برنامج » علي الهواء « على قناة 
اأوربت، لكن الأ�صبق �صمري �صربي يف برنامج »النادي الدويل« وليلى ر�صتم يف  » جنم 

اجلماهري«. 

وتقوم برامج التوك �صو على ا�صت�صافة جمهور كبري داخل ال�صتوديو اأو �صيفني اأو 
اأكرث من مدار�س اأيدولوجية خمتلفة ويقارع كل منهم الآخر احلجة باحلجة، وقد يتطور 

النقا�س اأحيانا اإلى حد ال�صب بل اإلى ا�صتباك بالأيدي.

على املذيع الذي يدير احلوار يف برامج التوك �صو اأن يكون عادل يف توزيع الوقت 
بالت�صاوي بني ال�صيوف، فال يف�صح املجال ل�صيف على ح�صاب الآخر، واإل اأ�صبح طرفا 
يف احلوار. لكن الواقع الذي يالحظه اجلمهور بو�صوح يعك�س حتيز املذيعني مع وجهة 
نظر �صد اأخرى يف كثريمن الأحيان، مع اأنه خمالف لأ�صول وقواعد التقدمي، وياأتي على 

ح�صاب املهنية.

ب - احلديث املبا�صر: وفيه يكون ال�صيف هو املذيع، فيظهر على ال�صا�صة ويوجه 
حديثه قارئا اأو مرجتال للم�صاهد مبا�صرة، ومن اأمثلته برنامج » مع هيكل » الذي قدمته 
قناة اجلزيرة، وبرنامج »على م�صوؤوليتي« على اجلزيرة مبا�صر م�صر، وبرامج الوعظ 
الديني وغريها، ويف هذا ال�صكل من الربامج يجب اأن تكون �صخ�صية املتحدث جذابة، 
واأن يكون ا�صمه �صمانا اأكيدا وكاف لك�صب اجلمهور، وميلك القدرة على توجيه احلديث 

من القلب اإلى القلب.

اأن  العمل  فريق  على  يجب  النوع  هذا  يف  »املقابالت«:  اأو  احلوارية  الربامج   - ج 
ميثل م�صاعر املتفرجني، ويختار بع�س املواد امل�صورة، واأن تكون ال�صور معربة مرتبطة 

باملو�صوع لإ�صفاء احليوية واحلركة واإخراج الربنامج من ركوده ورتابته.

كذلك فاإن اختيار �صيوف الربنامج وارتباطهم مبو�صوعه عن�صر يف غاية الأهمية 
من  يعتربون  وكلهم  وغريهم،   ال�صحافيني  اأو  العلماء  اأو  ال�صيا�صيني  من  اأكانوا  �صواء 

اأ�صحاب الفكر والر�صيد املعريف واملعلوماتي.
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ودور �ملعد يف هذه �لرب�مج يقت�سر على حتديد عنو�ن �ملو�سوع و�لنقاط �لأ�سا�سية 
فيه بالتفاق مع املتحدث، وحتديد امل�صاحة الزمنية املطلوبة للتحدث، مع التاأكيد على 
عدم ا�صتخدام اأية اأوراق اأو م�صاعدات اأثناء احلديث. وحتتاج هذه النوعية اإلى تخطيط 
و�سريته  �ل�سيف  �رتباط  ومدى  �ملقابلة  مبو�سوع  �أكيدة  ومعرفة  جادة  ودر��سة  م�سبق، 
ال�صخ�صية واهتماماته به، لذلك فاإن التخ�ص�س يف اإعداد الربامج اأ�صبح مطلبا ملحا، 
ومن الأدعى للنجاح اأن يكون معد الربنامج هو املذيع، وذلك ل�صرعة رد الفعل اأثناء احللقة 
ب�صاأن املعلومات، اأما يف حالة وجود �صخ�صني، معد ومذيع فيجب اأن يكون املذيع على درجة 
 كفاءة املعد من حيث الطالع على املو�صوع، لأنه الذي يواجه ال�صيف ويتعامل معه مبا�صرة 
واإثارة الهتمام  الربنامج،  تهيئة اجلمهور وو�صعه يف جو  وتاأتي مقدمة احللقة بهدف 
املبا�صر وغريزة الت�صويق لديه، ذلك اأن املقابلة يف جوهرها احلقيقي عبارة عن اأ�صئلة 
توجه لل�صيف بغر�س احل�صول على معلومات، وعلى املعد اأن ي�صع ذلك يف اعتباره عند 
�صياغة الن�س وبناء الأ�صئلة وترتيبها لتوجيه م�صار املقابلة، حتى ل يجعلها ت�صري �صريا 
ذاتيا، والقاعدة الأ�صا�صية التي حتكم �صياغة الأ�صئلة هي  اأن يو�صع كل �صوؤال بطريقة 

ت�صمن اإجابة وا�صحة وحمددة من املتحدث واأن تقوده اإلى الجتاه املطلوب.

امل�صتديرة”  “املائدة  ال�صم  بهذا  عادة  الربنامج  ي�صمى  امل�صتديرة:  املائدة   -   4
وميكن اأن يكون با�صم اآخر. مقدمو هذا النوع اأكرث من جمرد مذيعني فهم اأي�صا خرباء 
ي�صت�صيفون بع�س اخلرباء  والقت�صادية والجتماعية،  وال�صيا�صية  الثقافية  ال�صوؤون  يف 
اأ�صبابها  اإلى  للو�صول  بعمق  وحتليلها  ما  ظاهرة  ملناق�صة  دائرية  طاولة  حول  للجلو�س 
وتداعياتها، واحللول ال�صليمة ملا يرتتب عليها من م�صاكل، ومن اأ�صهر مقدمي هذا النوع 

�صعد الرميحي يف تليفزيون قطر والدكتور عبد اهلل النفي�صي يف تليفزيون الكويت.

والأغنيات  الدرامية  الفنية  الفقرات  على  تقوم  والرتفيه:  الت�صلية  برامج   - ه� 
واملو�صيقى، ويكتب املعد جمل الربط بني الفقرات، وهذا النوع من الربامج يعتمد على 
واكت�صاب  معهم  والتاآلف  النا�س،  و�صط  التحدث  على  وقدرته  املرحة،  وروح��ه  املقدم 

ثقتهم.



- 137 -

و  - برامج امل�صابقات: هي قمة الإثارة والرتقب، خ�صو�صا عندما تكون اجلوائز 
مبئات الألوف اأو املاليني مثل: من �صريبح املليون، �صاعر املليون، اأمري ال�صعراء.

اأي�صا على لقب  التناف�س يف هذه  الربامج على مبلغ مايل كبري يكون  وكما يكون 
اأدبي رفيع. 

ز - برامج التحقيق التلفزيوين:  تكون عادة م�صجلة، يتناول يف كل حلقة مو�صوعا 
اأو م�صكلة مهمة مكانية اأو زمنية، ت�صغل قطاعات عري�صة من املجتمع وترتبط بحياتهم، 
�أو تدور حول �سخ�سية متميزة، هذه �لتحقيقات حتتاج �إلى �لذكاء يف �للتقاط و�لتناول 
لتحقيق احللول الناجحة التي ت�صتهدف الق�صاء نهائيا على امل�صاكل والعقبات، ويف�صل 
اأن ت�صبق التحقيقات، ا�صتطالعات لراأي اجلماهري يف ق�صية اأو م�صكلة توؤثر على حياتهم 

يف احلا�صر اأو امل�صتقبل، لتو�صيع املدارك واملعارف لدى امل�صاهدين وتب�صريهم بها.

م يف املنا�صبات كالأعياد الوطنية اأو الأحداث الطارئة.  ح - الربنامج اخلا�س: ُيقدَّ

�أحد�ثا  �سهد  ما  يتناول ق�سة مكان  �لذي  و�لت�سجيلي:  هو  �لوثائقي  �لفيلم   - ط 
فارقة يف التاريخ، اأو �صرية �صخ�صية لعبت دورا م�صهودا يف احلياة، وقد يتناول اأحداثا 

تاريخية كاحلروب والكوارث الكربى وغريها.

مراحل الإنتاج

املرحلة الأولى - ما قبل الإنتاج:

هي فرتة التح�صري ومعاينة مواقع الت�صوير ، وت�صمل اخلطوات الآتية: 

1. اختيار الفكرة وبلورتها: اأهم مقوماتها اأن تكون جديدة مبتكرة، جذابة، ب�صيطة غري 
معقدة، تالم�س الواقع، تراعي قيم املجتمع، تخدم الهدف.

2. اإعداد خطة العمل: يتم خاللهااختيار ا�صم الربنامج، نوعه، القالب الفني، املقدمني، 
اجلمهور  البث،  موعد  احللقات،  ع��دد  امل��دة،  الفقرات،  املو�صوعات،  ال�صيوف، 



- 138 -

امل�صتهدف، جدول الإنتاج الزمني، املوازنة العامة اأو التف�صيلية.

3. جمع املعلومات اأي البحث املعلوماتي وامليداين، وح�صر كافة امل�صتجدات حول املو�صوع 
ومن ثم كتابة احللقة.

4. كتابة ال�صيناريو: فيه يتم التخيل الكامل ل�صكل الربنامج بكامل عنا�صره مكتوبًا على 
واملوؤثر  وال�صورة  وال�صوت  الن�س  وي�صمل  ال�صا�صة،  على  تراه  كاأنك  متامًا  ال��ورق، 

والنقلة وامل�صهد.

املرحلة الثانية - مرحلة الإنتاج:

هي مرحلة التنفيذ الفعلي، ويتم خاللها جتهيز املوقع وت�صميم الديكور وحتديد 
كوادر الت�صوير، وتخطيط وت�صميم وتنفيذ الإ�صاءة التي ت�صهم يف بناء امل�صهد الب�صري 
وحتقيق اأهدافه، فالت�صوير لغة التلفزيون يف التعبريعن الر�صالة الإعالمية والفن الذي 
يجذب انتباه امل�صاهد وال�صيطرة على حوا�صه، وخلق روؤية موؤثرة وجذابة للمو�صوع، لأن 

قوة الربنامج واإمتاعه وتاأثريه ل تاأتي مما يتم ت�صويره فقط بل كيف يتم ت�صويره. 

ويف تنفيذ عملية الت�صوير تربز مهنية وخربة املخرج ومل�صاته ال�صاحرة يف ا�صتخدام 
عنا�صر اللغة الب�صرية للتعبري عن ر�صالة الربنامج واأهدافه، فاختالف زاويا الت�صوير 
تعطي دللت معينة، وز�وية �لتقاط �ل�سورة يف �لكامري� بارتفاعها و�نخفا�سها تعطي 
اأكرث  دللت خمتلفة، ومن ذلك مثال اللقطة ذات الزاوية املنخف�صة لل�صخ�س تظهره 
طوًل وجالًل وقوة، وتعزز من �صيطرته داخل  امل�صهد، اأما اللقطة ذات الزاوية املرتفعة 
حجمه  من  اأق��ل  حجما  لتعطيه  ت�صويره  امل��راد  ال�صخ�س  اأعلى  الكامريا  تو�صع  حيث 

الطبيعي، وظالًل من �صعف املوقف والهزمية. 

املرحلة الثالثة - مرحلة ما بعد الت�صوير:

يف هذه املرحلة اإذا كان الربنامج م�صجال جتري العمليات الآتية:
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1. تفريغ اللقطات امل�صورة، وفهر�صتها وت�صنيفها والختيار من بينها. 

2. تنفيذ املونتاج، بجمع اللقطات املطلوبة يف �صياق متتابع ح�صب ال�صيناريو.

3. ت�صجيل ن�س التعليق.

4. ت�صجيل املوؤثرات ال�صوتية واملو�صيقى الت�صويرية. 

5. مزج ال�صوت. 

6. ا�صتخدام اجلرافيك، مثل كتابة اأ�صماء املتحدثني.

7. الن�صخ.

8. البث.

ويالحظ اأن كل عن�صر من هذه العنا�صر له قواعد فنية واإبداعية خا�صة، ولغة 
اأداء مميزة، بناء على الفرق بني خمرج واآخر، وما يطبق يف برنامج ما لي�س بال�صرورة 

ي�صلح لربنامج اآخر.

ثالثا - الإعالنات:

يعترب التلفزيون اأهم و�صائل الإعالن امل�صتخدمة يف جمال  الت�صال اجلماهريي، 
ولالإعالن التلفزيوين عدد من الأ�صكال من بينها اأن يكون مبا�صرًا اأو غنائيا اأو متثيليا، 
وقد ت�صتخدم فيه اأفالم الكرتون، وهنا لبد من الذكر اأن الإعالن التلفزيوين ي�صتخدم 

اأي�صا يف ال�صينما، واأهم خ�صائ�صه ما يلي:

 اأ- التغطية اجلغرافية الوا�صعة عرب املحطات التلفزيونية الر�صمية واخلا�صة وكذلك دور 
ال�صينما.

 ب- القدرة على اإي�صال الأفكار من خالل متكني امل�صاهد من ا�صتخدام حوا�صه كلها، 
فهو ي�صاهد وي�صمع ويقراأ ما يعر�س له.

 ج- اإبراز عوامل ال�صدق بجعل امل�صاهد يرى بعينيه الأفكار التي يطرحها الإعالن.
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املوقع الإليكرتوين للقناة التليفزيونية:

وال�صورة  ال�صوت  موؤثرات  به من  تتميز  التليفزيونية  مبا  ال�صا�صة  �صحر  يغن  مل 
والإ�صاءة واحلركة واجلرافيك واخلدع واحليل عن اأن تقوم كل قناة باإن�صاء موقع لها 
على �صبكة الإنرتنت، فال�صبكة العنكبوتية اأخذت اأعدادا كبرية من املتلقني، ورمبا ي�صعر 
هوؤلء  بعدم حاجتهم مل�صاهدة التليفزيون، فكان من ال�صروري اأن تذهب اإليهم القنوات، 
ت�صتقطبهم من خالل اإطالق مواقع ل تقل يف �صحرها وعوامل جذبها عن ال�صا�صة، ولكي 

ينجح املوقع الإليكرتوين ويناف�س لبد من توافر املعايري التالية فيه:

- اأن يكون باللغتني العربية والإجنليزية، اإذا كانت القناة ناطقة باللغة العربية.

- اأن يوفر نف�س خدمة البث احلي التي على ال�صا�صة.

- اأن يت�صمن معلومات اأوفى من تلك التي تقدم يف الن�صرات والربامج عن الأحداث حول 
العامل لإحالة امل�صاهدين اإليها، وروابط ملواقع بها املزيد من التفا�صيل حول اخللفيات 

التاريخية لالأحداث.

- اأن يخ�ص�س للموقع كادر ماهر من املحررين واملخرجني وامل�صورين ومدخلي البيانات 
.

تبني  التي  وروؤيتها  و�صيا�صتها  وتطورها  ن�صاأتها  بالقناة من حيث  تعريفا  يت�صمن  اأن   -
عليها عملها لتحقيق اهدافها.

- اأن يت�صمن خريطة املوقع اجلغرافية وعناوينها الربيدية واأرقام الهواتف والفاك�صات 
والربيد الإليكرتوين لتوفري خدمة التوا�صل للجمهور.

- اأن يت�صمن خريطة املوقع الإليكرتوين ذاته وكيفية ت�صفحه.

- اأن يوفر خدمة البحث اخلفيف والبحث التف�صيلي.

.Subtitles �ان يوفر خدمة التدفق اخلربي من خالل �صريط الأخبار ال -

ال�صا�صة  عرب  تقدم  التي  املختلفة  اخلربية  والق�ص�س  الربامج  م�صامني  ين�صر  اأن   -
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مبقاطع الفيديو نف�صها.

جانب  اإل��ى  فوتوغرافية  و�صور  ن�صو�س  �صكل  يف  اأنواعها  بكل  الأخبار  بن�صر  يقوم   -  
الفيديوهات.

- اأن يوفر خدمة الإعالن التجاري.

- اأن ي�صمح املوقع للزائرين بالتفاعل مع حمتوياته املختلفة بالنقد والراأي والقرتاح.

- اأن يت�صمن خمطط الربامج اليومي والأ�صبوعي وال�صهري والف�صلي وال�صنوي اإن اأمكن، 
وهذا املخطط عادة ما ي�صم اإ�صم الربنامج وتاريخ وموعد بثه واأ�صماء فريق العمل.

- اأن يت�صمن نبذة عن ال�صرية الذاتية لكل فرد منت�صب للقناة.

- اأن يوفر اأر�صيفا  متاحا للزائرين لكل ما �صبق بثه ون�صره.

- اأن يوفر معلومات الأقمار ال�صناعية والرتددات لال�صتفادة منها يف حال تعر�س القناة 
للت�صوي�س.

- اأن يوفر خدمة ا�صتطالعات الراأي وال�صتبيانات.

- اأن يقدم بيانا باملواد التليفزيونية الأكرث م�صاهدة.

- اأن يوفر عدادا يح�صي اأعداد الزائرين.

- اأن يوفر روابط لأهم املوؤ�ص�صات التي تعمل يف جمال خدمات املواطنني.

 Really simple ل���  اخ��ت�����ص��ارا  احل����روف  وه���ذه   R S S خ��دم��ة  ت��وف��ري   -
واملو�صوعات  الأخ��ب��ار  اآخ��ر  على  احل�صول  للم�صرتكني  وتتيح   syndication

املن�صورة على املوقع اأو بثتها القناة.

- اأن يتيح للزائر خدمة اختيار ما يريد م�صاهدته من الربامج احلية وامل�صجلة واملتوقفة، 
اأي التي كانت تذاع يف ال�صابق ثم توقفت.

واإتاحة  اجلوال  والتليفزيون  املوبايل  ر�صائل  خدمة  مثل  القناة  خدمات  عن  الإعالن   -
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لأجهزة  املختلفة  والأن��واع  والأندرويد  بريي  والبالك  فون  الآي  عرب  البث  تطبيقات 
املحمول.

- ال�صرتاك يف �صبكات التوا�صل الجتماعي مثل الفي�س بوك وتويرت ويوتيوب.

واملنتجعات  كالفنادق  القناة  خدمات  يف  امل�صرتكة  اجلهات  حول  معلومات  تقدمي   -
وغريها.

والقوانني  ال�صحفي  ال�صرف  كمواثيق  الإعالمية  الت�صريعات  عن  بنودا  يت�صمن  اأن   -
والتفاقيات املتعلقة بالبث والن�صر.

- �صرح كيفية التوا�صل مع القناة.

- متابعة كل ما هو جديد يف جمال تفعيل املواقع الإليكرتونية التليفزيونية.
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الف�صل الرابع

وكالت الأنباء يف الإعالم املعا�صر

العامل عام 1825 عبارة عن  م�صتوى  لأول مرة على  انطلقت  التي  الأنباء  وكالت 
والتقارير  والتحقيقات  الأخ��ب��ار  وتكتب  جتمع  ك��ربى  اإعالمية  موؤ�ص�صات  اأو  �صركات 
والقراء  للم�صرتكني  وتوفرها  الدولية،  ال�صاحة  على  الآنية  الأح��داث  حول  ال�صحفية 
والو�صائط  والفيديو  وال�صورة  بالن�س  مدعومة  وكاملة،  مدققة  لغة  من  باأكرث  �صريعا 
املتعددة والر�صوم التو�صيحية والبيانية.وتزود الوكالت  امل�صرتكني بخدماتها من خالل 

عدة تقنيات اأبرزها)1(: 

- موقع الوكالة على �صبكة الإنرتنت.
- �صبكات التوا�صل الجتماعي كتويرت واليو تيوب والفي�س بوك.

.ftp عن طريق خدمة -
- خدمة الربيد الإليكرتوين.

- الو�صائط املتعددة.
- الأقمار ال�صناعية.

- موقع احتاد وكالت الأنباء العربية.

- خط ات�صال مبا�صر توفره �صركة الت�صالت مع �صرورة وجود برنامج ا�صتعرا�س 
الأخبار. ويطلق على وكالة الأنباء يف اللغة الإجنليزية عدة اأ�صماء هي:

• 	.News Agency

• 	.Wire  Service

• 	.Press Agency

• 	.News Service

)1( نهى بدر: وكالت الأنباء،القاهرة،2003، �س 113.
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• 	.Press Association

ولكل وكالة جي�س من املندوبني واملرا�صلني وامل�صورين واملتطوعني املنت�صرين حول 
الوكالت  ت�صنيف  وميكن  الرئي�صية.  املكاتب  يف  يعملون  الذين  املحررين  غري  العامل 
امللكية   التغطية اجلغرافية  2- منط  ب�: 1-  اأنواع طبقًا ملعايري تت�صل  اإلى عدة  عمومًا 

3 - جمال العمل.

اأنواع الوكالت على اأ�صا�س التغطية اجلغرافية هي:

- وكالت اأنباء دولية اأو عاملية:

يق�صد بها عادة الوكالت الأربعة الكربى، وكالة الأنباء الفرن�صية، ووكالة رويرتز 
�لربيطانية، وكالة �لأ�سو�سيتد بر�س، وكالة �ليونايتد بر�س �لأمريكيتان، ويغطي ن�ساط 

هذه الوكالت جميع اأنحاء العامل وت�صيطر على نحو 80% من تدفق الأخبار.

:Semi- International News Agencies  وكالت �صبه دولية  -

هي الوكالت التي مل ت�صل بعد اإلى ال�صفة الدولية ولكنها تغطي م�صاحات وا�صعة 
من العامل، مثل وكالة اأنباء ال�صرق الأو�صط امل�صرية ووكالة الأنباء الأملانية دبا ووكالة 

.EFF ووكالة الأنباء الإ�صبانية ANSA الأنباء الإيطالية

: National News Agencies وكالت اأنباء وطنية  -

هي الوكالت التي اأن�صاأتها بع�س الدول للتحكم يف تدفق الأخبار منها واإليها بهدف 
�صمان �صيطرة احلكومات على تداول املعلومات يف املجتمع، وتعد هذه الوكالت م�صدرًا 

مهمًا لالأخبار اخلا�صة بالدول التي متتلكها. 

تقع داخل  التي  الأحداث  تغطية  الأول  اأ�صا�صيني:  تلعب دورين  الوطنية  والوكالت 
اتفاقيات  والأجنبية من خالل  املحلية  الإعالم  وو�صائل  ال�صحف  وتوزيعها على  الدولة 
تبادل بينها، والثاين ا�صتقبال اأخبار وبرقيات وخدمات الوكالت الدولية و�صبه الدولية 
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وتوزيعها على و�صائل الإعالم املحلية بعد اإخ�صاعها لعمليات احلذف والإ�صافة اإذا لزم 
الأمر، لكي تتوافق مع �صيا�صات دولها، فهي اإذن تقوم بدور حار�س البوابة يف مواجهة 

تدفق الأخبار من خارج الدولة .

- وكالت اأنباء اإقليمية: 

اأقل اأهمية من الأنواع ال�صابقة، وعادة ما تقوم على اأ�صا�س ديني اأو عرقي اأو جغرايف 
عدم  دول  وكالت  واحتاد  اخلليج،  اأنباء  ووكالة   ،« اإينا   « الإ�صالمية  الأنباء  وكالة  مثل 

الإنحياز، واحتاد وكالت الدول الإفريقية.

اأنواع وكالت الأنباء وفقًا ملجال العمل:

تنق�صم وكالت الأنباء ح�صب ن�صاطها يف جمال العمل اإلى نوعني اأ�صا�صيني: الأول 
الوكالت  اأمثلتها  ومن  تخ�ص�س،  دون  الأخبار  اأن��واع  جميع  تغطي  عامة  اأنباء  وكالت 
والثاين وكالت  بر�س،  واليونايتد  بر�س  والأ�ص�صويتد  ورويرتز  الفرن�صية  الكربى  العاملية 
اأنباء متخ�ص�صة تغطي نوعًا حمددًا من الأحداث كالريا�صية والفن، ولكن جتدر الإ�صارة 
اإلى اأن كل الوكالت تقريبا حترر ن�صرات متخ�ص�صة كل يومني على الأقل مثل الن�صرة 
الريا�صية والن�صرة الثقافية وهكذا، وجتد هذه الن�صرات اإقباًل من اجلرائد واملجالت 

املتخ�ص�صة.

اأنواع وكالت الأنباء وفقًا لنمط امللكية:

هذه الأنواع ثالثة هي: 

وكالت اأنباء تعاونية، هي اململوكة ملجموعة من املوؤ�ص�صات ال�صحفية والإعالمية    -
ملكية  يف  ي�صرتك  وقد  الربيطانية،  وروي��رتز  الأمريكية  بر�س  الأ�صو�صيتد  مثل 
الوكالة و�صائل الإعالم من داخل الدولة فقط كما هي احلال يف الأ�صو�صيتد بر�س، 

اأو موؤ�ص�صات اإعالمية من داخل وخارج الدولة كما هو احلال يف رويرتز.
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وكالت اأنباء خا�صة، هي اململوكة ل�صركات اأو كانت مملوكة لأ�صخا�س مثل رويرتز    - 
قبل بيع اأ�صهمها وحتولها اإلى ملكية احتاد �صحف العا�صمة لندن، ووكالة هافا�س 
�صعودية  وهي  بر�س  وبث  بر�س،  اليونايتد  ووكالة  الثانية،  العاملية  احل��رب  قبل 
حديثة اطلقت يف فرباير عام 2013، هذه الوكالت توزع خدماتها على كل من 

يقوم بت�صديد قيمة الإ�صرتاك.

- وكالت اأنباء حكومية، هي التي متلكها احلكومات، وهذا النوع يوزع خدماته جمانًا 
الإعالم  وو�صائل  وتليفزيون،  واإذاع��ة  �صحافة  من  املحلية  الإع��الم  و�صائل  على 
اإطار اتفاقيات تبادل مع الوكالت الأخرى، وتعترب بالدرجة الأولى  الأجنبية يف 
اأداة من اأدوات الدعاية يف الداخل واخلارج لأنظمة الدول التي متتلكها، اإذ ل تبث 

غري الأخبار الإيجابية 

موقع الوكالة الإليكرتوين على �صبكة الإنرتنت:

امل�صرتكني باخلدمات  لتزويد  اأي�صر طريقة  يعد  الإنرتنت  الأنباء على  موقع وكالة 
املختلفة، وحتى تكون هذه الطريقة مي�صورة وفاعلة لبد اأن تتوفر يف املوقع جمموعة من 

املعايري ال�صرورية اأبرزها على �صبيل املثال:

- اأن يت�صدر ال�صفحة الرئي�صية لوجو الوكالة وهو ال�صعار املر�صوم اأو ما يطلق عليه 
العالمة التجارية، ولكن حتى يلفت انتباه الزائر اإلى املوقع من بني اآلف املواقع.

- اأن يت�صمن تعريفا بالوكالة من حيث الن�صاأة والتطور واجلوائز التي ح�صلت عليها 
والكوادر الب�صرية العاملة يف اأق�صامها  املختلفة.

اأن يكون تبويب الأخبار واملحتويات وا�صحا وح�صب املو�صوع »  حملية، خارجية،   -
�صيا�صية، اقت�صادية، ثقافية، فنية، ريا�صية.. اإلخ ».

املتعددة  والو�صائط  والفيديو  الفوتوغرافية  وال�صور  لالأخبار  اأر�صيفا  يت�صمن  اأن   -
م من مادة اإعالمية. وكل ما ُتقدِّ
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- توفري حمرك بحث خا�س باملوقع.

- توفري اخلدمة على �صبكات التوا�صل الجتماعي اإذا كانت تقدمها جمانا.

- تقدمي روابط خلدمات خمتلفة.

معايري التحرير ال�صحفي يف وكالت الأنباء:

�صناعة اخلرب ال�صحفي يف الوكالة تختلف عنها يف اجلريدة كثريا، فعلى الرغم 
من اأن خرب الوكالة يبث على الفور ول يوؤجل لليوم التايل مثلما يف اجلريدة اإل اأن هناك 

جمموعة قيم خا�صة بالتحرير ال�صحفي يف الوكالت هي: 

- �صمان ال�صدق: معيار ال�صدق له الأولوية على بقية املعايري، كال�صبق والقرب 
وال�صخامة، فمثال لو و�صل خرب غري موؤكد اإلى حمرراجلريدة وحمرر الوكالة يف وقت 
واحد عن �صفر الرئي�س اإلى الوليات املتحدة الأمريكية فاإن حمرر اجلريدة ل يتوانى يف 
ن�صره ب�صيغة »علمت............ اأنه من املحتمل اأن يقوم الرئي�س بزيارة اإلى الوليات 
معلومات  من  �صمعه  ما  نه  ُي�صمِّ ثم  بعد،  يتحدد  مل  لحق  وقت  يف  الأمريكية  املتحدة 
غري موؤكدة، لكن بالن�صبة ملحرر الوكالة فالأمر خمتلف، لن ين�صره لأن معيار احلقيقة 
وال�صدق ووقوع احلدث بالفعل اأهم عنده من ال�صبق ال�صحفي، ول م�صكلة لديه لو تاأكد 
يجتهد يف  األ  ولي�س معنى هذا  الن�صر،  يندم على عدم  فلن  بعد  فيما  املعلومات  �صدق 

البحث عن احلقيقة، ولكن ل ين�صر اإل بعدما يتثبت ويتبني �صدق اخلرب.

وي�صل الأمر يف �صبيل حتري ال�صدق والدقة يف كثري من الأحيان اإلى عدم الن�صر 
اإل بعد و�صول امل�صوؤول اإلى وجهته، ولقد حدث معي اأن اأمليت على حمرر اإحدى الوكالت 
خرب  مغادرة اأحد  الوزراء اإلى الكونغو يف مهمة ر�صمية، لكن الوكالة رف�صت بث اخلرب 
اأن الوزير كان قد غادر  اإلى العا�صمة الكونغولية، مع  التاأكد من و�صول الوزير  اإل بعد 

بالفعل وطائرته اأقلعت من مطار بلده.

ال�صرق الأو�صط وكان الرئي�س امل�صري  اأنباء  اإلى وكالة  وكنت ذات مرة يف زيارة 
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ال�صابق حممد ح�صني مبارك قد اأنهى زيارة اإلى اإيطاليا فوجدت املحرر قد كتب اخلرب 
كالتايل: » غادر ال�صيد الرئي�س حممد ح�صني مبارك مطار روما �صباح اليوم بعد زيارة 
نظريه  مع  هامة  حمادثات  خاللها  اأجرى  اأيام  ثالثة  ا�صتغرقت  اإيطاليا  جمهورية  اإلى 
الإيطايل، وكان يف وداع الرئي�س لدى مغادرته مطار روما كل من..... » وانتهى اخلرب 
ومت بثه اإلى و�صائل الإعالم وامل�صرتكني دون اأن ي�صري اإلى اأن الرئي�س غادر روما عائدا 
اإلى القاهرة، لكن بعد و�صول الطائرة اإلى مطار القاهرة كتب املحرر خربا اآخر هكذا: 
بعد  روما  عائدا من  اليوم  الوطن ظهر  اأر�س  اإلى  مبارك  الرئي�س حممد ح�صني  »عاد 
زيارة لإيطاليا ا�صتغرقت ثالثة اأيام.... » ثم توالت تفا�صيل الزيارة. فاملهم اأن املحرر مل 
يكتب يف اخلرب الأول اأن الرئي�س غادر اإيطايا عائدا اإلى القاهرة حت�صبا لأن يغري وجهته 
اإلى بلد اآخر �صاأنه �صاأن الكثري من روؤ�صاء وحكام الدول، لكن عندما حطت طائرته يف 

مطار القاهرة كتب اخلرب ب�صيغته الثانية.

التكثيف،  الأنباء  وكالت  ال�صحفي يف  التحرير  اأي�صا من خ�صائ�س  التكثيف:   -
للمط والتطويل اململ،  الكثرية يف كلمات وجمل قليلة، فال جمال  املعلومات  اأي تكثيف 
ولكنه الإيجاز غري املخل،  فكل كلمة يف اخلرب توؤدي وظيفة رئي�صية ولو حذفت نق�صت 

املعلومات واختلت املعاين.

- قوة امل�صدر: مما مييز اأخبار الوكالة اأن م�صادرها دائما قوية، فعادة ما تكون 
�صخ�صيات ر�صمية اأو م�صوؤولة، معنية مبا�صرة مبا تديل به من معلومات، واإذا تبني كذب 
خرب ما بعد بثه فاإنه يكون من امل�صدر ل من املحرر، وهذا يحدث اأحيانا، وعلى �صبيل 
املثال يف حماولة املو�صاد اغتيال خالد م�صعل اأحد قادة حما�س يف عمان عا�صمة اململكة 
الأردنية الها�صمية �صنة 1995 ات�صل حممد نزال وهو قيادي فل�صطيني مبحررة وكالة 
الأنباء الفرن�صية راندة حبيب واأخربها خرب املحاولة وبثت الوكالة اخلرب بالفعل، وفور 
بثه ات�صل بها �صميح البطيخي مدير املخابرات الأردنية نافيا ما جاء فيه جملة وتف�صيال 
بل الأكرث من ذلك اأخربها اأن خالد م�صعل غري موجود يف عمان، وطلب منها بث تكذيب 
للخرب وكادت تفعل لول اأنها ات�صلت بالقيادي يف حما�س حممد نزال واأخربته مبا دار 
من حديث بينها وبني مدير املخابرات الأردنية فما كان منه اإل اأن اأعطى التليفون خلالد 
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م�صعل ليتكلم بنف�صه مع املحررة، ويف تطور لالأحداث تبني �صدق اخلرب)1(.

خا�صة  الإع��الم  و�صائل  اأخطاء  من  الكثري  تتحمل  يجعلها  الوكالت  عمل  وطبيعة 
ال�صحافة، فيحدث اأحيانا اأن تن�صر �صحيفة ما خربا اأتى به مرا�صلها اأو مندوبها يت�صمن 
معلومات غري دقيقة، وعندما تت�صل اجلهة املعنية بال�صحيفة للعتاب على عدم الدقة 
ل يتورع رئي�س التحرير اأو مدير التحرير اأو املحرر يف اإلقاء التهمة على الوكالة قائال: 
هذا اخلرب اأخذناه من وكالة الأنباء !، واجلهة املعنية لي�س لديها من الوقت ما ي�صمح لها 
بتعطيل اأعمالها كي تتفرغ لالت�صال بالوكالة، لأن الأخرية بالتاأكيد �صتنفي وجتد تلك 

اجلهة نف�صها تدور يف حلقة مفرغة.

ويعترب حمررو الوكالت جنودًا جمهولني حقا، لأن الأخبار ل تن�صر وعليها اأ�صماوؤهم 
بل ا�صم الوكالة فقط، بخالف حمرري ال�صحف الذين ين�صر ا�صم الواحد منهم مرتني 
وثالث يف العدد الواحد، كما يحرمون من مزايا كثرية يح�صل عليها حمررو ال�صحف 
ل جهاٌت ما جلانًا لفعالياتها وتتجاهل اأ�صماء حمرري  والإذاعة والتليفزيون عندما ُت�صكِّ
الوكالت فيحرموا من مكافاآتها املالية، لأن املحاباة دائما ما تكون ملحرري ال�صحف. 

هذه وقائع ثابتة وممار�صة دائما يعرفها الو�صط ال�صحفي جيدا )2(.

التحديات التي  تواجه الوكالت يف الإعالم املعا�صر:

ن من تغريدات  ي�صبه بع�س النقاد موقع تويرت بال�صريط »الإخباري« املتدفق، واملُكوَّ
معدودة الأحرف، �صهلة القراءة، بعيدة عن امللل، اآتية من اآلف امل�صادر التي تفوق يف 

عددها م�صادر اأية و�صيلة اإعالمية اأخرى. 

وكالت  وظائف  يف  ج��ذري  حتول  عن  يتحدثون  املتخ�ص�صني  بع�س  يجعل  وه��ذا 
ودرا�صة  م�صتقباًل،  الوظائف  هذه  اجتاهات  حتديد  اإلى  ي�صعى  بداأ  منها  فعدد  الأنباء، 
مواقع  فيها  مبا  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  وبع�س  خا�صة،  التغريد  مبواقع  تاأثرها 
القتل ب�صمت حول حماولة  بقناة اجلزيرة  وثائقي  الفرن�صية يف عمان لربنامج  الأنباء  وكالة  لراندا حبيب مرا�صلة  الرواية   )1(

اغتيال خالد م�صعل. 
)2( فريد م�صطفى: وكالت الأنباء بني املا�صي واحلا�صر، عمان، دار اأ�صامة، 2011، �س.
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ال�صور، بينما ي�صتمتع ماليني امل�صتخدمني يف العامل وهم ميار�صون دور مزود حمتوى 
ويبدي  تويرت،  موقع  على  ب��اأول  اأول  بتغريداتهم  متمثل  الجتماعية«،   « الأنباء  لوكالة 
حمللون تكهنات حول حتولت باملهنة من �صاأنها اأن توؤثر فعليًا لي�س على الوكالت وح�صب 

بل اأي�صا على �صناعة الأخبار يف العامل اأجمع.

ت�صاوؤل م�صروع : حتت عنوان » هل ميكن لتويرت اأن يحل حمل وكالت الأنباء؟ « كتب 
جو�س �صتيمربج يف موقع » ديجيداي.كوم « قائال: اإن التلغراف حتول يف ثالثينيات القرن 
املجتمع  غريت  كا�صحة  عاملية  اأداة  اإلى  موري�س  �صمويل  خمرتعه  بف�صل  ع�صر  التا�صع 
النا�س  يعد  ومل  واملكان،  الزمان  معادلة  ك�صرت  الت�صالت  فتكنولوجيا  فوري،  ب�صكل 
الإعالم  و�صائل  جعلت  عملية  بداية  ذلك  ل  و�صكَّ الر�صائل،  ل�صتالم  اأ�صهرًا  ينتظرون 
التلغراف �صمح لوكالت الأنباء ببث الأنباء فورًا وكل  اإن  اإذ  اجلماهريي دميوقراطية، 

حلظة عرب العامل.

وت�صاءل كاتب املقال فهل ميكن لتويرت »التلغراف احلديث«، اأن ينهي دور وكالت 
اإن لدى تويرت 150 مليون م�صتخدما يف العامل،  الأنباء ويحل حملها؟. ويجيب بالقول: 
يف  �صحفيني  كانوا  �صواء  بالتغريد،  يبداأون  النا�س  فاإن  وح��وادث  اأخبار  تطراأ  وعندما 
امليدان اأو يف موقع احلدث اأو يف غرف الأخبار اأو حيث يتجمعون مع بع�صهم البع�س على 

تويرت )1(.

 ولقد جتلى هذا التحدي وا�صحا حلظة اأن كتب الباك�صتاين �صهيب عطار - على 
بيته،  الأمرييكية على  الغارة  بن لدن يف  اأ�صامة  تويرت، خرب مقتل  املثال - على  �صبيل 
حيث مل يكن هناك �صحفيون ول وكالت اأنباء ول �صهود على احلادث وقت وقوعه غري 
�صهيب نف�صه الذي كتب ما حدث  يف ح�صابه على تويرت رمبا من دون ق�صد. لقد كان 
الوقت احلقيقي  ال�صرعة يف  ولكن رغم  الإطالق،  اأنباء على  وكالة  اأية  اأ�صرع من  ذلك 
للحدث وكرثة املعلومات والبيانات واملميزات العديدة تبقى التغريدات بحاجة للتاأكد من 

�صحتها، والتحقق من دقتها ومن ثم حتليل اأهميتها. 

.htt://degiday.com)2(
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اأن  اإلى  الكاتب  ي�صري  املثال،  �صبيل  على  وروي��رتز  الأ�صيو�صيتدبر�س  اإلى  وبالنظر 
وكالت الأنباء تعي�س الآن و�صط تغريات، فرويرتز حتولت من بث خدمتها الإخبارية التي 
يزيد عمرها على مائة عام اإلى وكالة اأنباء حديثة من خالل توظيف فريق عمل حترير 
لالإعالم الجتماعي متخ�ص�س يف التغريد يف الوقت احلقيقي حلدوث اخلرب دون مقابل 
اأو ر�صوم ا�صرتاك، م�صتبقة غريها من الوكالت، كما اأنها �صمحت ملرا�صليها بالتغريد عن 

اأخبارهم قبل اإر�صال ق�ص�صهم الى مكاتبها الرئي�صية. 

ا�صرتاتيجية  تعتمد  مل  لكنها  تويرت،  على  بالظهور  فبداأت  الأ�صيو�صيتدبر�س  اأما 
فرويرتز  التكنولوجيا،  الطرق ل�صتخدام  اأف�صل  البحث عن  رائدة  يف  اأنها  مع  رويرتز 
لديها اأكرث من ح�صاب » خدمة « على تويرت خالفا للوكالة الأمريكية التي توا�صل جتريب 
�صيا�صات جديدة حترر جي�س مرا�صليها املنت�صرين يف العامل من النظم القدمية وتفيد 
منهم )يف التغريد( حلظة وقوع الأخبار العاجلة لكن دون اأن تخ�صر جدوى ال�صرتاك 
�صارت على  اإذا  البعيد    املدى  ب�صاأنه على  تقلق  الأ�صيو�صيتدبر�س ما  اأن لدى  اإذ  فيها، 
ورجال  ال�صركات  عليها من  تتح�صل  التي  املالية خلدماتها  العوائد  وهو  رويرتز  طريق 
الأعمال ومراكز التحليل والتوقعات يف الأ�صواق العاملية، وم�صرتكني اآخرين كرث من غري 

و�صائل الإعالم. 

وال�صحفيون املوجودون على تويرت ميكنهم اأن يلم�صوا مقدار م�صاعدة املوقع لهم 
تويرت دورًا مهمًا مفيدا  اأخذ  وتوزيعها، ومن هنا  يف عملهم مم�صادر لالأخبارون�صرها 
لل�صحفيني، واأحد هوؤلء ال�صحفيني توم �صتونداج من جملة » اإيكونومي�صت «، قال: اإن 
اإميي  الأنباء لكثري من العمالء،  واآخرون غريه مثل ال�صحفي  تويرت حل حمل وكالت 
اأنباء على  اأي وكالة  اأن حمرر  اإك�صرب�س« يعرتف  �صميث من �صحيفة »وا�صنطن بو�صت 

موقع تويرت ميكن اأن يوؤدي عمله اأيًا كان.

�صراء خدمات  الإع��الم عن  و�صائل  تتخلى  اأن  امل�صتبعد  يبقى من  �صبق  ما  كل  مع 
وكالت الأنباء وتعلن ا�صت�صالمها لتويرت، ذلك اأنه يبقى للوكالت عملية التحرير وتوزيع 
املعلومات ذات امل�صداقية، �صريطة اأن حتر�س على مواكبة التطوير التكنولوجي ودرا�صة 
بر�س  الأ�صيو�صيتد  وكالة  اأعلنت   املنطلق  هذا  ومن  للمحتوى،  النا�س  ا�صتهالك  طرق  
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على  احل�صول  خاللها  من  ي�صتطيعون  الرقميني  للنا�صرين  خا�صة  من�صة  م�صروع  عن 
�صور ولقطات فيديو من اأر�صيف الوكالة، واأطلقت »اأ ب« على من�صتها اإ�صم »اأ.ب فيديو 
هوب« وهي م�صممة لتتيح للنا�صرين عرب ال�صبكة الو�صول اإلى حمتويات الأخبار العاجلة 
اإتاحة  اأن  الوكالة  واأو�صحت  الأر�صيف،  اللقطات امل�صورة من  ال�صلة مع  املختارة ذات 
حمتوياتها الأر�صيفية عرب هذه اخلدمة �صوف ت�صاعد على كتابة ق�ص�س اإخبارية وزيادة 

م�صاهدة ال�صفحات وجاذبية املواقع التي ت�صرتك يف اخلدمة. 

منظم  حمتوى  جانب  اإلى  امل�صورة  الأخبار  من  متوا�صاًل  �صريطًا  املن�صة  وتبث 
تبعًا  للتطوير  خا�صعًا  �صيكون  الت�صنيف  هذا  اأن  على  املو�صوعات،  ح�صب  وم�صنف 
اإخبارية  ثمانية مواقع  فاإن  جلاذبية كل ق�صة، ووفق موقع »بر�س جازيت« الربيطاين، 
يف اململكة املتحدة واأملانيا والوليات املتحدة قد با�صرت اعتماد خدمة »فيديو هوب« فور 

اإطالقه )1(.

.Htt://pressjazet )1(
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الف�صل اخلام�س

العالقات العامة والإعالم املعا�صر 

يف املا�صي القريب كان ُيْنَظر ملوؤ�ص�صات واإدارات  العالقات العامة على اأنها م�صادر 
لالأخبار فقط، اأما الآن يف ع�صر الإعالم الرقمي املعا�صر اأ�صبحت و�صيلة من و�صائل 

الإعالم، اإذ مبقدورها اأن تبث ر�صالتها للجمهور مبا�صرة من خالل ال�صبكة الدولية. 

اإلى املمار�صة العملية هو: فن التوا�صل  اأقربها  وللعالقات العامة تعريفات كثرية، 
مع �لنا�س من �أجل �إقناعهم مبنتج �أو ن�ساط ما لأهميته يف حياتهم. و�ملق�سود بالتو��سل 
منها  التقليدي  وال�صخ�صي  واجَلَمِعي  اجلماهريي  الع��الم  و�صائل  عرب  التوا�صل  هنا 

واحلديث.

 اأما الوظائف الرئي�صة ملوؤ�ص�صات واإدارات العالقات العامة فتتمثل يف التايل:

- �لرتويج للمنتج �أو �لن�ساط وخلق �سورة ذهنية �إيجابية عنه.

- القيام على خدمة �صيوف وعمالء ورواد اجلهة التي تتبعها. 

بها  القيام  يجب  املهام  من  العديد  الوظيفتني  هاتني  من  وظيفة  كل  عن  ويتفرع 
على اأكمل وجه، ولن يتاأتى ذلك اإل بتخريج متخ�ص�صني يف العالقات العامة من ذوي 

املوؤهالت العلمية العليا، يعتزون بدورهم وتتوفر فيهم ال�صفات واملهارات التالية:

كان  �صواء  بها  يعملون  التي  اجلهة  منتج  جمال  يف  خ�صو�صا  الوا�صعة:  الثقافة   -
جتاريا اأو تثقيفيا.

اأن  يحافظ على مظهره،  - املظهر احل�صن: على كل من ميار�س العالقات العامة 
ويكون يف هذا م�صرب الأمثال بني موظفي املوؤ�ص�صة، ولي�س بال�صرورة اأن يقتني 
اأحدث املوديالت من املالب�س، ولكن يكفي اختيار املريح منها ذي املظهر احل�صن 

متنا�صق الألوان.
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- ذو وجه طلق: هذه ال�صفة رغم ب�صاطتها يف غاية الأهمية، يجب األ تفارق رجل 
وجتعله  النا�س  اإليه  ت�صتميل  لأنها  العمل،  يف  زمالئه  مع  حتى  العامة  العالقات 
موؤثرا فيهم، خ�صو�صا اإذا ما اقرتنت مبا ي�صمى بلغة اجل�صد اأي اإمياءات الراأ�س 
وحركات اليدين اأثناء احلديث. قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل حتقرن 

من املعروف �صيئا، ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق« رواه م�صلم.

الكثريين من  اأن عالقة  بهذه اخلا�صية  يتعلق  فيما  العربية  الدول  الواقع يف  لكن 
ذلك  ومرد  جانبهم،  من  ال�صتعالء  على  تقوم  بزمالئهم  العامة  العالقات  ممار�صي 
غريهم،  عن  يتميزون  كاأنهم  فيظهرون  معهم  واجللو�س  بامل�صوؤولني  الدائم  انفرادهم 
وبالتايل ميكن اأن ي�صوا بزمالئهم ويوؤلبوهم عليهم بادعاءات كاذبة، غري اأن كثريا ممن 
يف هم يف موقع امل�صئولية فطنوا ملثل هذه ال�صلوكيات فرف�صوها واأفهمومهم اأن احرتام 

زمالئهم مقدم على احرتام اأي �صخ�س اآخر ويعد من �صميم وظائفهم وتو�صيفها.

- الإملام بقواعد الربوتوكول: رجل العالقات العامة املتخ�ص�س يجيد فن الربوتوكول 
وقواعده، يعرف كيف ي�صتقبل كبار ال�صخ�صيات وا�صطحابهم اإلى اأماكن جلو�صهم  
بالرتتيب ال�صحيح، خالل املنا�صبات التي يح�صرها الروؤ�صاء وكبار ال�صخ�صيات. 
وال�صركات الكربى حتر�س على اإحلاق منت�صبي العالقات العامة لديها يف الدورات 

التدريبية التي تنظمها املعاهد الدبلوما�صية.

يت�صفوا  مل  اإن  العامة  العالقات  موظفي  لأن  ذلك  للموؤ�ص�صة:  وال��ولء  الأمانة   -
ففي   باهظة.  خ�صائر  يكبدونها  �صوف  عملهم  جلهات  احلقيقي  والولء  بالأمانة 
ال�صخ�صية  امل�صلحة  تغليب  ثبت  والأوروبية  والدول  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
على م�صلحة املن�صاأة من خالل جمموعة ممار�صات تعد ف�صادا وخمالفة للوائح 

وقوانني العمل على النحو التايل:

عن  عبارة  عمولت  متنحهم  التي  الطريان  مكاتب  مع  التعامل  على  يحر�صون   -
غريها،  لدى  ما  تفوق  لديها  الطريان  تذاكر  اأ�صعار  كانت  لو  حتى  كبرية  مالية  مبالغ 
الفيدرالية واحلكومية فال  املالية  باللوائح  تلتزم  التي  ال�صركات  التعامل مع  ويرف�صون 
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متنحهم عمولت ير�صون بها. 

اأو خرباء من دول عدة،  اأن املوؤ�ص�صات الكربى دائما ما ت�صتقبل �صيوفا  ومعروف 
اإلى اخلارج كثريا، ومثل هذه املوا�صم تعترب  اأو ي�صافر خرباوؤها وم�صوؤولوها يف مهمات 
العامة ليحققوا من ورائها مكا�صب مالية  العالقات  اأخ�صائيو  فر�صا ثمينة ل ي�صيعها 

غري م�صتحقة لي�صت اإل زيادات يف اأ�صعار التذاكر حتملتها موؤ�ص�صاتهم.

- التفاق مع اإدارات بع�س الفنادق على اأخذ عمولت باهظة منها مقابل اختيار 
فنادقهم لت�صكني ال�صيوف فيها اأو تاأجري قاعاتها لعقد املوؤمترات وتنظيم الفعاليات. 

- التفاق مع اأ�صحاب مطاعم بعينها على اختيار مطاعمهم لإقامة حفالت الغداء 
والع�صاء الر�صمي بها، اأو �صراء الع�صائر والأطعمة اخلفيفة التي تقدم اأثناء املوؤمترات 
والندوات، مع اأن اأ�صعارها تكون اأكرث غالء، وذلك مقابل احل�صول على عمولت هائلة. 

- التفاق مع اأ�صحاب ال�صركات التي ت�صمم وتبيع الهدايا على اأخذ عمولت مالية 
منها  مقابل اأن ترفع تلك ال�صركات اأ�صعارها على املوؤ�ص�صة. 

واحلقيقة اأن مظاهر الف�صاد هذه تن�صط وتتواجد يف ال�صركات الكربى، وتقل كثريا 
يف القطاعات احلكومية ب�صبب خ�صوعها للوائح ال�صارمة وعمليات التدقيق الدائمة، ول 

ي�صتطيع ممار�صة الف�صاد بها اإل عتاته الذين يجيدون اللتفاف على اللوائح والقوانني.

الدور الإعالمي للعالقات العامة 

1 – �إ�سد�ر �ملجالت �أو �لن�سر�ت �خلا�سة بن�ساط �ملوؤ�س�سات: كثري من �لوز�ر�ت 
واملوؤ�ص�صات ت�صدر جمالت اأو ن�صرات دورية متخ�ص�صة يف جمال عملها، ويف دول العامل 
لها  فيوفرون  امل�صوؤولني،  قبل  من  والرعاية  بالدعم  الدوريات  مثل هذه  املتقدم حتظى 
الكوادر الب�صرية املدربة على ممار�صة التحرير والإخراج، ف�صال عن امليزانيات املالية 
ذلك  وم�صمونا،  �صكال  بالحرتام  الدوريات عمال �صحفيا جديرا  التي جتعل من هذه 
الت�صال  و�صائل  عليها  تعتمد  للمعلومات  رئي�صيا  وم�صدرا  واجهة ح�صارية  تكون  لأنها 
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اجلماهريي يف الوقوف على اأخبار واإجنازات هذه املوؤ�ص�صات ودورها يف خدمة املجتمع 
ومنو القت�صاد.

الإع��داد  العامة  العالقات  اإدارات  تتولى  ال�صحفية:  للموؤمترات  الإع���داد   –2
الإعالم  بو�صائل  بالت�صال  فتقوم  امل�صئولون،  فيها  يتحدث  التي  ال�صحفية  للموؤمترات 
املختلفة موجهة الدعوة ملندوبيها حل�صور املوؤمتر ونقل وقائعه، كما تتولى جتهيز املكان 
الذي �صيعقد فيه املوؤمتر من حيث اإعداد املن�صة وتوفري املقاعد وامليكروفونات الالزمة، 

ومتطلبات ال�صيافة من امل�صروبات والأطعمة اخلفيفة اإذا ما ا�صتدعت املنا�صبة ذلك.

ال�صور  املوؤمتر ووفرت  التحريرية حول مو�صوع  املادة  اأعدت  وقبل ذلك تكون قد 
الالزمة يف ن�صخ ورقية ورقمية لتوزيعها على الإعالميني )1(.

الذي ي�صم كل  التنظيمي  الهيكل  ت�صرح  الكتب  التعريفية: هذه  الكتب  اإ�صدار   -3
بال�صور  اإدارة مدعومة  املوؤ�ص�صة مع ذكر اخت�صا�صات كل  اأو  للوزارة  التابعة  الإدارات 
و�خلر�ئط، وت�سرح كيفية �لتو��سل مع كل �إد�رة �سو�ء عرب خطوط �لهو�تف و�لفاك�سات 

اأو الربيد الليكرتوين اأو الت�صال ال�صخ�صي.

4 – كتابة وت�صميم الإعالنات املطبوعة ون�صرها بال�صحف، اإعداد وتقدمي الربامج 
اإليه  تلجاأ  لبثها: وهذا ما  والإذاعية  التليفزيونية  و�صراء م�صاحات زمنية من املحطات 
العديد من الوزارات مثل ال�صحة والداخلية، فوزارات ال�صحة كثريا ما اأنتجت برنامج 
من  للوقاية  الثمينة  الن�صائح  ليقدموا  الأطباء  خالله  من  ت�صت�صيف  للجميع،  ال�صحة 
اأمرا�س الع�صر كال�صمنة وال�صغط وال�صكر. واأما  وزارات الداخلية فاأنتجت الكثري من 
الربامج مثل ال�صرطة معك والأمن للجميع، لتقدم ن�صائح الأمن وال�صالمة للمواطنني 
كاللتزام بقواعد ال�صري، والتحذير من النحراف اإلى طريق تعاطي املخدرات واخلروج 

على القوانني ب�صكل عام.

خمتلفة  �صناعية  جم��الت  يف  العاملة  الكربى  ال�صركات  تنتج  الغربية  ال��دول  يف 
لأن قطاعات كثرية  اإعالين،  براجمي غري  قالب  ملنتجاتها يف  بوا�صطتها  ق  ُت�صوِّ برامج 

)1( حممد �صاحب �صلطان: العالقات العامة يف املنظمات الدولية، عمان، دار املي�صرة، 2012، �س 137.
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من النا�س تتحفظ على ال�صلع التي تقدم عرب الإعالنات، لإميانها اأن ال�صلعة اجليدة ل 
اإليها، ويف املقابل فاإن ال�صلع غري  اإلى الإعالن عنها بل امل�صتهلك هو من ي�صعى  حتتاج 

املتقنة الراكدة يف خمازن امل�صانع هي التي تطرح عرب الإعالنات )1(.

وغنى عن القول اأن اإدارات العالقات العامة هي التي تتولى اإعداد واإخراج وتقدمي 
هذه الربامج.

5 – اإ�صدار البيانات ال�صحفية newsreleas  اأو Release  Press  البيان ال�صحفي 
لي�س اإل خربا �صحفيا تكتمل فيه عنا�صر الق�صة اخلربية ال�صليمة، وتقع مهمة �صياغته 
العامة  النهائي وت�صليمه لو�صائل الإعالم على عاتق رجال  العالقات  وكتابته يف �صكله 

لأنهم �صحفيون حمرتفون ملمون بقواعد فن التحرير ال�صحفي.

 وتت�صم �صياغة البيان ال�صحفي بالتكثيف فال جتوز فيه الإطالة، ول اخلروج عن 
كونه خربا �صحفيا اإلى عمل دعائي، ويف�صل اأن ي�صاغ يف قالب الهرم املقلوب الذي يبداأ 
باأهم معلومة تليها الأقل فالأقل وهكذا، واأن يجيب عن الأ�صئلة اخلم�صة املعروفة لدى كل 

�صحفي: من ؟، ماذا ؟ ، متى ؟، اأين ؟، ملاذا ؟.

وتلجاأ املوؤ�ص�صات اإلى اإ�صدار البيانات ال�صحفية يف احلالت ال�صتثنائية، كاأن يتم 
ويراعى يف  تنظيم حدث هام،  و�صك  املوؤ�ص�صة على  اأن  اأو  اكت�صاف جديد  اإلى  التو�صل 

كتابة البيان ال�صحفي عدة اعتبارات مهمة هي:

�س( وعادة  - اأن يكتب على الورق الر�صمي للموؤ�ص�صة وهو ما ي�صمى ب� )الورق املَُروَّ
ما يكون مطبوع عليه اإ�صم املوؤ�ص�صة وعنوانها الربيدي والإليكرتوين واأرقام هواتفها 

وفاك�صاتها.

- اأن يكون البيان موقعا با�صم اأحد امل�صئولني.

- ذكر تاريخ كتابة البيان، والتاريخ املطلوب الن�صر فيه.

- توفري ن�صخة رقمية مع الن�صخة الورقية.
)1(هيثم بدر: العالقات العامة يف الغرب، عمان، القد�س للن�صر، 2012، �س 9.
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اأو  بالفاك�س  ير�صل  اأو  باليد  ي�صلم  ر�صمي  الإعالم بخطاب  و�صائل  اإلى  ُير�َصل  اأن   -
بالإمييل ويف�صل اأن ير�صل بكل هذه الطرق معا ل�صمان الو�صول والتوزيع.

لو�صائل  متوفرا  ليكون  معه  التوا�صل  وكيفية  بعينه  م�صوؤول  اإ�صم  حتديد  يتم  اأن   -
الإعالم التي ترغب يف مزيد من املعلومات وال�صتف�صار عن بع�س جوانب البيان.

جديدة  �صوقا  ال�صركات  اإح��دى  تقتحم  عندما  الإعالنية:  احلمالت  تنظيم   –6
اأوتطرح يف الأ�صواق العاملية منتجا لأول مرة، فاإنها ت�صبقه اأو ت�صحبه بحمالت اإعالنية 
يف خمتلف البلدان، ومن اأمثلة ذلك �صركات ت�صنيع ال�صيارات وال�صامبوهات ومعاجني 

الأ�صنان وغريها.

 واحلمالت الإعالنية عادة ما تكون يف اجلرائد واملجالت والإعالم املرئي وامل�صموع 
واملواقع الليكرتونية ومن خالل البو�صرتات  posters، والفاليرات fliers، والكتالوجات 
التي  املجمعات  وداخل  ال�صوارع  ويف  الطرقات  على  اخلارجية  والإعالنات  واملطويات، 

يرتادها جمهور عري�س، وعلى الطرق ويف ال�صوارع،واإجمال فاأنواع الإعالنات هي:

• بها 	 ويق�صد  الإع��الن  فنون  الإط��الق بني  الأق��دم على  املطبوعة، هي  الإعالنات 
اإعالنات ال�صحف واملجالت واملن�صورات واملل�صقات. وميكن ت�صميتها بالإعالنات 

العامة، لأنه ل ميكن حتديد الفرد امل�صتهدف منها بدقة.

• لأ�صخا�س 	 بالربيد  تر�صل  التي  واملطويات  الكتيبات  منها  اخلا�صة،  العالنات 
بعينهم يف املجتمع كالأطباء وال�صيادلة عندما تكون عن منتج دوائي جديد.

• ال�صوارع واملباين وعلى 	 اإعالنات  out door، املق�صود بها  العالنات اخلارجية 
جوانب احلافالت العامة.

• الإعالنات الداخلية  in door داخل املجمعات واملولت واملعار�س التجارية.	

• الأث��ري 	 موجات  على  تبث  التي  الإذاع��ي��ة  الع��الن��ات  وه��ي  امل�صموعة  الإع��الن��ات 
الإذاعي.

• العالنات امل�صموعة / املرئية، هي اإعالنات التلفيزيون وهي الأكرث انت�صارًا الآن، 	
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وكذلك اإعالنات دور ال�صينما.

• وزادت 	 تفاعلي(،  مرئي/  م�صموع/   / )مطبوع  اإنرتنت،  �صبكة  على  الإعالنات 
اأهميتها بازدياد اأهمية �صبكة املعلومات العاملية كو�صيط اإعالمي فاعل، وتطورت 

حتى و�صلت اإلى امل�صتوى املتقدم الذي نراه اليوم.

• الإعالنات على �صا�صة الهاتف اجلوال، بعد ازدياد عدد م�صتخدميه حول العامل 	
فاأ�صبح و�صيلة اإعالنية هامة

–  اإ�صدار الربو�صورات اأو املطويات: ت�صدر عادة يف نهاية كل عام، اأو م�صاحبة   7
للفعاليات التي تقام خالل العام. فالتي ت�صدر يف نهاية العام تلقي ال�صوء على ما مت 
مو�صوعاتها  على  فرتكز  للفعاليات  م�صاحبة  ت�صدر  التي  اأما  كامل،  عام  يف  اإجن��ازه 

وامل�صاركني فيها وتدعو اجلمهور للتفاعل معها.

– كتابة واإخراج وت�صميم الإعالنات باأنواعها املختلفة التليفزيونية والإذاعية   8
الفنادق،  واملطارات  التجارية  املراكز  وداخل  ال�صورع  واإعالنات  والرقمية  وال�صحفية 
�صركات خا�صة  اإلى  اإ�صنادها  دون  اأنف�صهم  العامة  العالقات  كوادر  يتولها  اأن  ويف�صل 
اأو وكالت اإعالنية تابعة لو�صائل الإعالم، ذلك لأن كوادر املوؤ�ص�صة اأعلم من غريهم مبا 

اأجنزته موؤ�ص�صاتهم ومبا يدور فيها.

9– كتابة واإخراج وت�صميم الالفتات Banars  والرولت اأب Rolls up: البرنات 
هي تلك الالفتات التي تعلق على احلائط اأعلى املن�صة التي يجل�س عليها امل�صاركون يف 
العالمة  اأو   )Logo( اللوجو اأي  املر�صوم  ال�صعار  تت�صمن  اأو موؤمتر ما، وعادة ما  ندوة 
اأو املنا�صبة واأ�صماء املتحدثني، ول داعي لذكر  التجارية للجهة املنظمة وعنوان الندوة 
املكان والتاريخ والوقت على اعتبار اأنها معلقة يف مكان احلدث وهذه الالفتة ل تعلق اإل 

اأثناء املنا�صبة فقط.

الرقمية،  بالتقنية  لكن  نايلون  على  تطبع  اأو  قما�س،  على  تطبع  الالفتات  هذه 
يف  املعنى  تعطي  منتقاة  وعبارات  �صليمة  عربية  بلغة  مادتها  ب�صياغة  الهتمام  ويجب 
كلمات قليلة، كما يجب العناية بت�صميمها واإخراجها وطباعتها، فعادة ما تكون م�صدرا 
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املتحدثني،  واأ�صماء  املو�صوع  معرفة  يف  ال�صحفيون  عليها  يعتمد  الأ�صا�صية  للمعلومات 
ويحر�س م�صورو التليفزيون على ت�صليط الكامريات عليها حتى ينقلوا للم�صاهدين ما 

تت�صمنه من معلومات.

اأما الرولت اأب فعبارة عن لفافات من النايلون اأو الورق مطبوعة رقميا، يتم ب�صط 
ما  بال�صتاندات، وعادة  ت�صميتها  ا�صطلح على  قوائم معدنية  ويثبت على  الواحد منها 
يكون ارتفاع الرول اأب عند ب�صطه مرتين وعر�صه ثمانني �صنتيمرتا، وت�صاغ معلوماته 

بعناية وي�صمم ويخرج يف �صكل جذاب يلفت النتباه. 

والتاريخ  املكان  اإليها  ي�صاف  البرن،  يت�صمنها  التي  املعلومات  اأب  الرول  يت�صمن 
ح�صور  كان  واإذا  النا�س،  يرتادها  التي  والأماكن  املناطق  يف  مايو�صع  وعادة  والوقت، 

املنا�صبة بدون مقابل يتم التنويه اإلى اأن الدعوة عامة.

– توفري الهدايا التذكارية املطبوع عليها ال�صعار: الهديا الثمينة تقدم لكبار   10
يف  للفائزين  كجوائز  تقدم  كما  اجتماعي  ب��ربوز  تتمتع  التي  وال�صخ�صيات  ال�صيوف 
اأو  الذهب  من  م�صنوعة  املوؤ�ص�صة  تنتجه  ملنتج  جم�صمات  تكون  ما  وع��ادة  امل�صابقات، 
الف�صة اأو الربونز، اأما الهديا املتو�صطة وال�صعبية فقد تكون اأقالما اأو حقائب اأو ميداليات 
اإلى ذلك مطبوع عليها لوجو واإ�صم اجلهة، ويتم توزيعها على  اأو حتى تي �صريتات وما 

اجلمهور امل�صتهدف كنوع من الدعاية والإعالن.

11 – اإنتاج الو�صائط املتعددة:  حتريرا واإخراجا وتنفيذا وتقدميا، وذلك لتزويد 
و�صائل الإعالم املختلفة باملعلومات وال�صور والفيديوهات عن اإجنازات املوؤ�ص�صة، ويتم 
عر�س هذه الو�صائط اأي�صا على املوقع الإليكرتوين للموؤ�ص�صة لأن يف ذلك �صرعة النت�صار 
والو�صول اإلى اجلمهور عرب العامل يف اأقرب وقت مبجرد حتميلها على املوقع. ويوجد يف 

هذا الكتاب ف�صل كامل حول الو�صائط املتعددة ميكن الرجوع اإليه.

12 – اإر�صال الر�صائل باملوبايل: عادة ما يكون ذلك قبيل الفعاليات بيوم اأو يومني، 
ويجب اأن تكون الر�صالة ق�صرية تت�صمن عنوان الفعالية واأ�صماء امل�صاركني فيها واملكان 
والتاريخ والوقت، اأي جتيب عن اأربعة من الت�صاوؤلت اخلم�ص�صة: ماذا ؟ من ؟ متى ؟ اأين، 
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واإذا دعت ال�صرورة جتيب يف عبارة واحدة عن ال�صوؤال اخلام�س ملاذا ؟.

– التن�صيق للمقابالت ال�صحفية النفرادية: تتولى العالقات العامة الإعداد   13
كل  باملوؤ�ص�صة هنا  ونعني  باملوؤ�ص�صة،  امل�صئولني  كبار  يجريها  التي  ال�صحفية  للمقابالت 
جهة لها ن�ساط يتعلق باملو�طنني بدء� من رئا�سة �جلمهورية �أو �لديو�ن �مللكي �أو �لديو�ن 
مرورا  واخلا�صة  العامة  بال�صركات  وانتهاء  الدولة،  يف  احلكم  نظام  ح�صب  الأم��ريي 

برئا�صة الوزاراء والوزارات.

يف  رقميا  وتخزينها  وال�صور  التحريرية  امل��ادة  ب��اإع��داد  العامة  العالقات  تقوم 
ا�صطوانات والأف�صل يف فال�صات )usb( ليتم ت�صليمها لل�صحفي لتكون م�صاعدة ومكملة 

للمعلومات التي يديل بها امل�صوؤول.

ونختتم احلديث حول العالقات العامة بالقول اأن رجل العالقات العامة �صواء كان 
اأو �صغرية  اأو يف �صركة كربى  والإع��الن  العامة  العالقات  يف وكالة يقت�صر عملها على 
حترير  يجيد  اأن  عليه  جامعة  يف  اأو  م�صت�صفى  يف  خا�صة،  اأو  حكومية  موؤ�ص�صة  يف  اأو 
واإخراج وتنفيذ ال�صحف، البيانات ال�صحفية، الكتب، الكتالوجات، املطويات، البرنات، 
الفاليرات )اإعالن مطبوع يوزع مع ال�صحف يف ورق منف�صل(،  الرولت اأب، الر�صائل، 

والن�صرات الإخبارية، وال�صيناريوهات.

وتقدمي  اخلطب  واإلقاء  والإذاع��ي��ة  التليفزيونية  الربامج  تقدمي  يجيد  اأن  وعليه 
يف  جديد  كل  يواكب  واأن  املوبايل،  ور�صائل  الأليكرتونية  للمواقع  والكتابة  احلفالت 
جمال تخ�ص�صه. وعليه اأن يتحلى مبكارم الأخالق ومعاملة النا�س باحل�صنى، ويت�صف 

بال�صدق والأمانة.
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الف�صل ال�صاد�س

الإنرتنت والإعالم املعا�صر

اأ�صل يف الإعالم التقليدي كمواقع  اأ�صكال عدة منها ما له  اإعالم الإنرتنت يتخذ 
الأنباء،  ووكالت  والتليفزيون  الإذاع��ة  وحمطات  ورقية   طبعات  ت�صدر  التي  ال�صحف 
كاملواقع  تقليدي،  اأ�صل  له  يكن  ومل  الإنرتنت  �صبكة  من  كجزء  وتطور  ن�صاأ  ما  ومنها 
النت  خالل  من  تبث  التي  والتليفزيونات  والإذاع��ات  واملدونات  الإليكرتونية  اخلربية 

فقط، و�صبكات التوا�صل الجتماعي كالفي�س بوك وتويرت ويوتيوب وغريها.

اإعالم املواطن

 ما يعنينا يف هذا الف�صل هو اإعالم الإنرتنت وي�صمى اأي�صا اإعالم املواطن الذي  
وحتت  الدولية  ال�صبكة  كنف  يف  وتطور  ن�صاأ  اإع��الم  وهو  كاإعالمي،  دوره  فيه  ميار�س 
الإع��الم  بدخول  اخلا�صة  الف�صول  يف  تناولناه  فقد  تقليدي  اأ�صل  له  ما  اأم��ا  مظلتها، 
التقليدي املرحلة الرقمية. وحديثنا عن الإنرتنت كو�صيلة اإعالم �صيكون من خالل عدة 

تطبيقات هي:

- املواقع اخلربية الإليكرتونية.

- الإذاعة والتليفزيون عرب الإنرتنت.

- جماعات النقا�س.

- املدونات.

- �صبكات التوا�صل الجتماعي.

- الربيد الإليكرتوين.
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اأول - املواقع اخلربية الإليكرتونية 

اأو بعيد �صمع عن  اأو حتى لديه �صلة به من قريب  كل من ي�صتغل يف الإعالم الآن 
ويكيليك�س. فويكيليك�س اأ�صهر واأهم موقع اإخباري، عبارة عن منظمة دولية بداأت غري 
ربحية ثم حتولت اإلى جتارية تخ�ص�صت يف ن�صر تقارير �صرية وت�صريب ق�ص�س خربية 
من م�صادر �صحفية جمهولة. بداأ موقعها على الإنرتنت عام 2006 حتت ا�صم منظمة 
�صن �صاين ال�صحفية، واأعلنت عن وجود قاعدة بيانات لديها بها اأكرث من 1.2 مليون 

وثيقة �صرية خالل �صنة من ظهورها.

العامل  ح��ول  يعملون  والتقنيني  والريا�صيني  ال�صحفيني  من  مزيج  موؤ�ص�صوها 
اأفريقيا.  اأمريكا وا�صرتاليا وتايوان وبريطانيا وفرن�صا وجنوب  معظمهم متمركزون يف 
ومديرها ال�صرتايل جوليان اأ�صاجن ُقِب�س عليه يف بريطانيا ومت ترحيله اإلى موطنه وبقي 

رهن العتقال باأوامر من الوليات املتحدة الأمريكية.

يف اأبريل 2010، ن�صرت ويكيليك�س على موقع ي�صمى Collateral Murder مقطع 
فيديو لغارة �صنتها طائرة اأمريكية عام 2007   قتلت فيها جمموعة من املدنيني العراقيني 
وال�صحفيني. ويف يوليو عام 2010 �صربت يوميات احلرب الأفغانية، وهي جمموعة وثائق 
�صربت جمموعة  اأكتوبر 2010  ويف  قبل،  للعامة من  متاحة  تكن  وثيقة مل  تبلغ 76900 
جديدة من 400000 وثيقة عبارة عن �صجالت حرب العراق تت�صمن يف جمملها معلومات 
وافية عن كل حالة وفاة داخل العراق وعلى احلدود مع اإيران وا�صرتت بع�س املوؤ�ص�صات 
الإعالمية التجارية الكربى عددا منها،  ويف نوفمرب 2010 بداأت بالفراج عن برقيات 

دبلوما�صية للخارجية الأمريكية.

ونتيجة لهذا تلقت ويكيليك�س الثناء والنتقادات على حد �صواء، وفازت يف 2009 
بعدد من اجلوائز مبا يف ذلك جائزة الإيكونوم�صت يف و�صائل الإعالم اجلديدة، وجائزة 
منظمة العفو الدولية لو�صائل العالم الربيطانية، ويف عام 2010 و�صعت جريدة الديلي 
نيوز النيويوركية ويكيليك�س يف املرتبة الأولى يف قائمة املواقع التي ميكن اأن تغري �صناعة 
 ، 2010 ل�صخ�صية   القراء  اختيارات  كاأحد  اأ�صاجن  جوليان  �صمي  وقد  بالكامل  الأخبار 
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وذكر مكتب مفو�س املعلومات يف اململكة املتحدة باأن الويكيليك�س هي جزء من ظاهرة 
�لأكادميية  �لأو�ساط  يف  ويكيليك�س  موؤيدو  و�أثنى  املواطن)1(.  �صلطة  لها  النرتنت  على 
والإعالمية على ن�صرها اأ�صرار الدول وال�صركات مطالبني بزيادة ال�صفافية ودعم حرية 

ال�صحافة وتعزيز اخلطاب الدميوقراطي وهو ماميثل حتديا للموؤ�ص�صات القوية.

طبيعة  هو  بينهما  ال��ف��وارق  واأه��م  الإليكرتونية  ال�صحف  غري  اخلربية  وامل��واق��ع 
كاأي  التقليدية  بال�صورة  ال��ورق  على  ابتداء  ن�صاأت  الإليكرتونية  فال�صحيفة  الن�صاأة، 
�صحيفة عادية، لكن القائمني عليها ارتاأوا جماراة لتقدم الع�صر �صرورة وجود ن�صخة 
اإليكرتونية من هذه ال�صحيفة على الإنرتنت، فاأن�صاأوا لها موقعا)2(. اأما املوقع الإخباري 
الأ�صا�صية  بيئته  واإمنا  ورقي  اأ�صل  له  ولي�س  الإنرتنت  ابتداء على  ن�صاأ  فقد  الإليكرتوين 
هي تلك البيئة الفرتا�صية الالمتناهية امل�صماة بف�صاء الإنرتنت، وطاقم العمل بالن�صبة 
لل�صحيفة الإليكرتونية عبارة عن جمموعة من الفنيني الذين ين�صب جل اهتمامهم على 
رفع حمتويات ال�صحيفة الورقية ون�صرها على املوقع الإليكرتوين، اأما املوقع الإخباري 
الإليكرتوين فيختلف فيه الأمر متاما عن ال�صورة ال�صابقة، اإذ يت�صع فريق العمل داخله 
لي�صمل مكونات غرفة الأخبار مبا حتويه من رئي�س حترير وحمررين و�صحفيني ومدققي 
اللغة واملعلومات وم�صنفي املواد، وق�صم املالتيميديا الذي يوفر ال�صور امل�صاحبة للمواد 
املن�صورة. فرق اآخر مييز املوقع الإخباري عن ال�صحيفة الإليكرتونية هو زمن حتديث 
�صدور  بدورية  الغالب  يف  التحديث  زمن  يرتبط  الإليكرتونية  ال�صحيفة  ففي  الأخبار، 
ال�صحيفة �صواء كانت يومية اأو اأ�صبوعية، اأما بالن�صبة للموقع الإخباري الإليكرتوين فهو 
يف �صراع مع الزمن لن�صر الأخبار حال حدوثها اأو حال ورودها من امل�صادر املوثوق بها 

بعد اأن تاأخذ دورة املراجعة العتيادية قبل اأن ُتَبث جلمهور امل�صتخدمني. 

تعمل كذلك على بث ما يعرف  الإليكرتونية  الإخبارية  املواقع  اأن  اأي�صا  نن�صى  ول 
بزمن  يتعلق  فيما  والإذاع��ة  التليفزيون  على  متفوقة  جتعلها  ب�صورة  العاجلة  بالأخبار 
اأن تن�صر ما  اأنظمة الن�صر تتيح لتلك املواقع  اإلى زمن حدوث اخلرب، لأن  الن�صر قيا�صا 

مزيد من التفا�صيل يف موقع ويكيبيديا على الإنرتنت.  )1(
ه�صام عطية عبد املق�صود: درا�صة خلطاب املدونات العربية.. التعبريات ال�صيا�صية والجتماعية ل�صبكة الإنرتنت، القاهرة،   )1(

2010، �س 136.
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ي�صمى اخلرب العاجل مبجرد النتهاء من كتابته، اأو بعبارة اأخرى ت�صمح بك�صر دورة اإنتاج 
 on اخل�رب الع����ادي ال���ذي مير تقريبا بخم�س مراحل قب���ل اأن يظهر للم�صتفيد النه���ائي
line. بقى اأن نعر�س لت�صاوؤل قد يثور يف ذهن القارئ مفاده، األي�صت املواقع الإخبارية 

نت  – كاجلزيرة  تلفزيونية  موؤ�ص�صات  اأكناف  ابتداء يف  ن�صاأت  والتي  ذكرها  ورد  التي 
تلك  غرار  على  تلفزيوين،  اأ�صل  احلالة  هذه  يف  لها  املثال-  �صبيل  على  نت  العربية  اأو 
التي ن�صاأت ولها اأ�صل ورقي ؟ والإجابة بب�صاطة اأن اأهم ما مييز تلك املواقع الإخبارية 
ين�صر  الن�صر، يف هذه احلالة  اأخبار م�صتقلة حتكم عملية  اأن لها غرفة  الإنرتنت،  على 
الأخبار ب�صورة مكملة لعمل التليفزيون، ويعر�س مزيدا من التفا�صيل عن الأخبار تكون 
بيئة الإنرتنت وموا�صفاتها اأقدر على حتمله، على عك�س اخلرب التليفزيوين الذي يكون 
مقت�صبا قدر الإمكان وحمدودا بزمن معني ل ي�صمح يف الغالب باإيراد التفا�صيل، وعلى 
الإليكرتوين  املوقع  اإلى  املذيع يحيلك  ت�صمع  التليفزيون، ثم  ت�صاهد خربا يف  ذلك فقد 
اخلا�س بالقناة ملعرفة املزيد من التفا�صيل اأو اخللفيات BACKGROUND، وكذلك 
مثال على  واأو�صح  بها،  املتعلقة  الإخبارية  باملواقع  يتعلق  فيما  لالإذاعة  بالن�صبة  احلال 
ذلك اإذاعة البي بي �صي العربية، التي حتيل يف الغالب امل�صتمع اإلى موقعها على الإنرتنت 

ملعرفة املزيد من التفا�صيل عن اأخبارها. 

ويختلف الو�صع بالطبع اإذا ما كان املوقع الإليكرتوين الذي ن�صاأ يف كنف تلفزيون 
اأو اإذاعة ما مقرر له اأن يكون جمرد اأر�صيف اإليكرتوين ملا تعر�صه ال�صا�صة التليفزيونية 
اأو تبثه الإذاعة من مواد وبرامج واأخبار، فهنا تكاد تنطبق موا�صفات الن�صخة احلقيقية 

لل�صحيفة الورقية التي ذكرناها �صابقا على هذه احلالة.

حترير اخلرب اللكرتوين

وجه خبري اإعالمي يدعى فانك ن�صيحة ملحرري الأخبارفقال: اأذا مل تكن هناك 
حاجة لكلمة معينة اإحذفها.. واإذا مل ت�صف اجلملة يف تو�صيل املعلومة �صيئا اإحذفها.. 
اأو  اأن تكتب كل �صيء متوفر لدى النا�س عن �صخ�س  اإعادة ل حتاول  اإل  احل�صو ما هو 
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حدث اأو فكرة  لأنك ل ت�صتطيع ذلك، واإذا ا�صتطعت فمن يرغب يف �صماع ذلك ؟. 

وح�صن  الإيجاز  وهي  التحرير  يف  الأ�صا�صية  القاعدة  فانك  خل�س  الكلمات  بهذه 
الن�س  ب  وي�صذِّ ب  يهذِّ الذي  هو  الناجح  فاملحرر  اجلمهور)1(.  رغبة  ومراعاة  الختيار 
الكلمات  باخت�صار  يبداأ  الإليكرتوين  اخلرب  فتحرير  ومهما،  ممتعا  ليكون  الإخباري 
واإملاما  �صحفيا   وح�صا  فنيا  وذوقا  عالية  لغوية  مهارة  حتتاج  العملية  وهذه  والعبارات 

بطبائع جمهور الأخبار.

وميكن �إجمال مهمة حمرر �خلرب �لإليكرتوين يف �لنقاط �لأ�سا�سية �لآتية:

1� التحقق من �صحة املعلومات: حتى يطمئن جمهور اإعالم الإنرتنت اإلى �صدق الأخبار، 
ويعتمد عليها يف التزود باملعلومات.

2 � معرفة القانون: حتى ل يقع حتت طائلة القانون اأو يعاقب بتهمة الت�صهري.

 3 � التحرير من اأجل امل�صلحة العامة: فال يخ�صع لهوى م�صوؤول ما اأو تيار �صيا�صي معني.

4 � التاأكد من عدم انحيازه: حتى يحقق املو�صوعية التي تعد من اأهم معايري الن�صر.

5 � اإدراك دور الإعالمي ومتطلباته: دوره يف الأ�صا�س حتقيق امل�صلحة العامة للمجتمع.

خال�صة القول يف هذا املقام اأن اخلرب الذي ي�صل اإلى املتلقي ي�صبه الب�صاعة التي 
ت�صل اإلى ال�صوق اأو اأيدي الزبائن بعد اأن متر مبراحل ت�صنيع خمتلفة.

هذا هو �صاأن اخلرب فبعد اأن ي�صل اإلى مكاتب التحرير واأق�صام الأخبار يخ�صع اإلى 
ال�صياغة.  واإعادة  وال�صقل  بالت�صذيب  اأقالم خمتلفة  وتتجاذبه  دقيقة  مراجعة  عملية 
وعملية التحرير الدقيقة التي يخ�صع لها اخلرب ت�صبه العملية اجلراحية التي ت�صتاأ�صل 
الأورام وتدمل اجلراح في�صتقيم اجل�صم �صليما قادرا على الفعل، وهذه العملية التحريرية 
�صرورية رغم �صعوبتها ب�صبب عامل ال�صرعة احلا�صم الذي تت�صم به التغطية الإخبارية 

املحكومة باملفاجاأة والتناف�س على ال�صبق ال�صحفي.

.htt://www11press.com )1(
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ثانيا - الإذاعة والتليفزيون

املق�صود بالإذاعة والتليفزيون هنا املحطات والقنوات التي تبث من خالل الإنرتنت 
فقط  ل من خالل اأجهزة الراديو والتليفزيون، والتي اأطلقها نا�صطون اإعالميون على 
الإذاعات  النوع من  التقليدي، ومهمة هذا  الإعالم  اأ�صل يف  لها  ولي�س  الدولية  ال�صبكة 
بالدرجة الأولى  هو الإخبار والإعالم وهي من الوظائف الأ�صا�صية يف الإعالم التقليدي 

اأي�صا، ويقت�صر حديثنا هنا حول هذه املهمة.

تنا�صب جمهور  بطريقة جادة  يكتب  اأن  امل�صتمع يجب  لكي يجذب  الإذاع��ة  فخرب 
وفاقدي  املتعلمني  وغري  الطفال  على  الأ�صهل  فمن  املختلفة،  وم�صتوياتهم  امل�صتمعني 
الب�صر اأن يح�صلوا على املعرفة عن طريق الأذن، وهناك كثريون يجدون فيها ال�صبيل 
تخلق  مل  الإذاع��ي  اخلرب  يف  الأذن  خماطبة  الى  واحلاجة  املعلومات.  لتلقي  الأف�صل 
الو�صيلة  فر�صتها طبيعة  معينة  اأكدت على خ�صائ�س  بل  من هذا اخلرب جن�صا غريبا 

وم�صتلزمات اأدائها.

كتابة  اأ�صول  اأتقن  قد  التليفزيونية  اأو  الإذاعية  الأخبار  حمرر  يكون  اأن  ويف�صل 
وحترير اأخبار اجلريدة اليومية لأن هذه الأ�صول تفر�س ح�صورها يف كل ن�صرة اأخبار 
اإذاعية كانت اأوتليفزيونية، وهناك ت�صابه وثيق بني الراديو واجلريدة من حيث اأن كاتب 
التعليق الإذاعي ي�صمى يف اأدبيات الذاعة والتلفيزيون كاتب الفتتاحية على الأثري، كما 
الهواء  الهواء امل�صورة، وتعرف الإذاعة بجريدة  باأنه جريدة  اأحيانا  التليفزيون  ف  ُيعرَّ
ال�صحفي  الأ�صلوب  بني  اأ�صا�صية  فروقا  هناك  اأن  اإل  الكبري  الت�صابه  ورغم  امل�صموعة، 

والأ�صلوب الإذاعي والتلفزيوين واأهم هذه الفروق:

1� يف اأخبار الإذاعة والتلفزيون يتم جتنب البنية املعكو�صة للجملة، اأي ل يتم ذكر الفاعل 
القواعد،  هذه  يك�صرون  الإعالميني  من  وكثري  الفاعل،  قبل  املفعول  اأو  الفعل  قبل 
واأنا  التقليدية،  القواعد  على  اخلروج  هذا  اإزاء  الإع��الم  واأ�صاتذة  خرباء  ويت�صاهل 
اأكرث  لأنه  الإعالم  التقاليد يف جمال  التجريب واخلروج على  �صخ�صيا مع ممار�صة 

املجالت جتددا وحيوية  .
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2 � مراعاة اأن تكون اجلملة ق�صرية يف الأ�صلوب اللكرتوين.

3 � يكون الفعل قريبا من فاعله قدر الإمكان.

قواعد كتابة اخلرب الإذاعي الإليكرتوين:

هناك ت�صابه كبري بني اخلرب الإذاعي واخلرب التلفزيوين ذلك اأن الإذاعة �صاحبة 
تقاليدها  توؤ�ص�س  اأن  وا�صتطاعت  الزمن  من  عقدين  بحوايل  الأخبار  تقدمي  يف  ال�صبق 
ظهر  وحني  اجلريدة،  اأ�صلوب  عن  مميزا  اأ�صلوبا  لها  ر  وُتَطوِّ ال�صحفية  وممار�صاتها 
وهنا  الأذن..  معه يف خماطبة  ي�صرتك  الذي  الإذاع��ي  الفن  من  كثريا  اأفاد  التلفزيون 
مع  الإذاعية  الأخبار  كتابة  قواعد  يعتمد كثريا على  التلفزيوين  اأن اخلرب  القول  ميكن 
واأبرز  التليفزيونية،  الن�صرة  يف  العظيمة  ومكانتها  ال�صورة  وظيفة  احل�صبان  يف  الأخذ 

قواعد كتابة الأخبار الإذاعية هي:

1 � اجلمل ق�صرية وب�صيطة.

2 � ذكر الفاعل تاليا لفعله مبا�صرة.

 3 � عدم ا�صتخدام اجلمل املعقدة والكلمات النادرة.

4 � يف اخلرب الإذاعي الكلمات كتبت لكي ُتْقراأ ولذلك لبد اأن تكون �صهلة النطق.

5 � ا�صتخدام ال�صمائر باأقل ما ميكن.

6� ل تبداأ اجلملة مبقتب�س يف الأخبار الإذاعية ول يرتك ا�صم امل�صدر اإلى نهاية املقتب�س.

7 � ل تبداأ اجلملة بالإح�صاءات وكرثة الأرقام.

8- ا�صتخدام املبني للمعلوم.

قواعد كتابة اخلرب التليفزيوين الإليكرتوين

هو بناء معلوم، متجان�س الجزاء له مقدمة ومنت وخامتة واإذا ُحِذف اأي جزء منه 
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ال�صنع،  متقنة  م�صرحية  من  الأخري  الف�صل  لو حذف  مثلما  له متاما  معنى  ل  ي�صبح 
ووجود ال�صورة اإلى جانب الكالم املوجز جعل كاتب اخلرب التلفزيوين يتوخى الإيجاز 
باأق�سى درجاته ب�سرط �أن يكون غري خمل، وهذ� يعني �أن على كاتب �خلرب �لتلفزيوين 
ترك ال�صورة ت�صف احلدث للم�صاهدين، كما يعني اأن خ�صائ�س اخلرب الإذاعي هي 
ذاتها خ�صائ�س اخلرب التلفزيوين الذي كتب للم�صاهدين ولي�س للم�صتمعني فقط حيث 

توؤدي ال�صورة مهمة كبرية يف اإي�صاح الفكرة الأ�صا�صية للمو�صوع.

ومن �أهم �لنقاط �لأ�سا�سية �لتي يجب مر�عاتها من قبل �لكاتب و�ملذيع و�ملخرج  
التلفزيوين ما يلي:

 1� الإيجاز.
2 � لباقة احلديث.

3 � التطابق بني ال�صورة والكلمة.
4 � اأكرث الكلمات للمذيع واأقلها لل�صورة.

5 � م�صاهدة املذيع للفيديو قبل كتابة اخلرب.
 6 - الإفادة من ال�صوت الطبيعي يف الأحداث كاخلطب اأو اأ�صوات الطائرات واملدافع.

7 � توافق الن�س مع منطق ال�صورة.

ثالثا -  جماعات النقا�س العامة: 

ي�صتطيع املتلقي  اأن يح�صل على معلومات هامة واأخبار جديدة من خالل م�صاركته 
يف النقا�س �صمن جمموعات من م�صتخدمي �صبكة الإنرتنت. هذه املجموعات ميكن اأن 
تتكون ب�سكل منظم ودقيق بحيث ل ينتمي �إليها �إل �أ�سخا�س تتو�فر فيهم �سروط معينة 
كاخلربة والدراية باملو�صوع حمل النقا�س واحل�صول على  املوؤهالت والدرجات العلمية 
حوارات  يف  ن�صاهد  مثلما  حر  حديث  ويدور  ع�صوائي  ب�صكل  تتكون  اأن  وميكن  الكربى، 

الدرد�صة باللغة العربية  chating وتعني �ختالط �لكالم وكرثته)1(. 
)1( حمدي علي: اإعالم املواطن، القاهرة، ديجتل للن�صر،2013، �س 215.
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تقدمي  اإلى  ي�صطر  اأن  دون  امل�صاركة  اإلى  ي�صعى  من  لكل  مفتوحة  احل��وارات  هذه 
تكون  ي�صتطيع احلديث بحرية مطلقة وهنا  وبالتايل  معلومات حقيقية عن �صخ�صيته، 
الفر�صة مواتية لل�صحفي املحرتف كي يلتقط اأفكارًا لأخبار كثرية، اأو يح�صل على اأخبار 
اأن يكون حذرًا يف  و�صيلة  اأية  الإع��الم عرب  الأهمية. لكن على كل من ميار�س  غاية يف 
التعامل مع الأخبار التي يح�صل عليها من هذا الطريق، فال يت�صرع يف ن�صرها قبل التاأكد 
العامة  بني  تداولها  يجري  �صائعة  �صمع  كمن  �صيكون  احلالة  تلك  يف  لأنه  �صحتها،  من 

فاأعطاها درجة اخلرب ال�صحفي بينما ل تكون كذلك.

رابعا - املدونات blogs.. اإعالم بديل واإعالميون جدد.

بدورها  املاأخوذة   )blog( الإجنليزية الكلمة  املرتجمة عن  مدونة  املدونات جمع 
 )bloggers(و التدوين،  اأي   )blogging( ومنها   )weblog( كلمة  من  اخت�صارًا 
املدونون، وعامل املدونات )blogsphere( هو العامل املرتابط يف املدونات املتاحة على 

الإنرتنت، والذي ميكن الولوج فيه من خالل حمركات البحث اأو ك�صافات التدوين.

 )posts( التدوينات  من  ع��ددًا  ي�صم  الإنرتنت  على  موقع   عن  عبارة  وامل��دون��ة  
املكتوبة باأ�صلوب �صحفي ومرتبة زمنيًا من الأحدث اإلى الأقدم، ت�صاحبها اآلية لأر�صفة 
اإلكرتوين دائم ل يتغري منذ حلظة  املدخالت القدمية، ويكون لكل مدخل منها عنوان 
ووجهات  اآراء  تنطوي على  اأو مقالت  اأخبارا  تكون  قد  والتدوينات  ال�صبكة،  ن�صره على 
نظر، وقد تكون ت�صجيال لوقائع ويوميات �صاحب املدونة، لذلك هي اأقرب ما تكون اإلى 

ال�صحيفة الإليكرتونية )1(. 

الن�صاأة والتطور: 

بداأت املدونات على �صكل يوميات لأول مرة عام 1996 من قبل بع�س الأ�صخا�س 

 .Htt://www.plogpost.com )1(
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اأعمالهم يف ال�صحف - بالكتابة عن  التاأليف - ول ي�صتطيعون ن�صر  ممن لديهم ملكة 
حياتهم واهتماماتهم ال�صخ�صية، ويف عام 1999 وما بعده بداأت يف النت�صار على نطاق 
وا�صع، مما جعل ال�صركات العاملة يف جمال التكنولوجيا وال�صبكات الإليكرتونية ت�صعى 
 Live Journal،( مثل  املدونات  اإن�صاء  برجميات  فظهرت  التدوين  اآليات  تطوير  اإلى 
التي تربطهم مع  البحث  اآليات  ا�صتخدام  املدونني  با�صتطاعة  واأ�صبح   )Word Press

اآخرين لهم نف�س الهتمامات مما زاد من وترية النت�صار.

 وبداأت مدار�س ال�صحافة املعروفة يف الوليات املتحدة الأمريكية باإجراء البحوث 
والدرا�صات حول التدوين وفنونه وتقنياته، ومالحظة الفوارق بني ال�صحافة واملدونات.

لها،  وم�صدرًا  الأخ��ب��ار  لن�صر  معتمدة  و�صيلة  امل��دون��ات  اأ�صبحت   2002 ع��ام  يف 
عديدة  ق�صايا  حول  الآراء  عن  للتعبري  النتخابات  يف  واملر�صحون  ال�صا�صة  ي�صتخدمها 
ذات م�صا�س بحياة النا�س، كما ا�صتخدمها ال�صانعون والتجار كو�صيلة للدعاية التجارية. 

ويف 2003 ذاع �صيت املدونات لنت�صار املواقع ال�صخ�صية التي يتحدث فيها اأ�صحابها 
عن جتاربهم ال�صخ�صية واآرائهم يف خمتلف املو�صوعات، واأحيانًا يف مو�صوع متخ�ص�س 
الأحداث  �صريعة على  بتعليقات  للجمهور  �صمحت  واأخذت منحى جديدًا عندما  واحد، 
التلفزيوين  النقل  ب� )التدوين احلي( الذي ي�صبه منط  نة بذلك ما ي�صمى  املتلفزة مكوِّ
احلي لالأحداث والأخبار، ويكفي اأن الكاتب ال�صحفي الكبري حممد ح�صنني هيكل قال 
على  واظب  اأنه  الف�صائية  اجلزير  قناة  على   « هيكل  مع   « برناجمه  حلقات  اإح��دى  يف 
متابعة مدونة م�صرية بعنوان بهية، وكان يعرف منها اأخبار م�صر اأول باأول قبل اأن يقراأ 

�صحف ال�صباح )1(.

 يف �صنة 2004 دخلت كلمة )blog( يف قامو�س Webster واأ�صبحت من مفردات 
اللغة الإنكليزية، كما اأ�صبحت املدونات ظاهرة عامة بان�صمام العديد من م�صتخدمي 

الإنرتنت اإلى �صفوف املدونني وقرائها.

وُعِرَف عام 2005 بعام املدونات عندما خ�ص�صت �صحيفة اجلارديان الربيطانية 
)1( حممد ح�صنني هيكل: مبارك وزمانه.. ماذا جرى يف م�صر ولها، القاهرة، دار ال�صروق، 2012، �س504 .
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ال�صفحة الثانية منها لن�صر يوميات عن املدونات، ويف عام 2006 اأن�صاأت هيئة الإذاعة 
الربيطانية )BBC( مدونات ملحرريها.

الإنرتنت  يف  ثورة  ثاين  باأنها  تو�صف  اأ�صبحت  الوا�صعة  و�صهرتها  انت�صارها  وبعد 
بعد الربيد الإلكرتوين. ولعل من اأ�صباب �صهرتها و�صرعة انت�صارها متيزها بالتفاعلية، 
الإليكرتونية،  املجموعات  وت�صكيل  منها،  امل�صتفيدين  قبل  من  اإليها  املبا�صر  والو�صول 
و�صاحات احلوار واملنتديات الثقافية بني حمرريها وقّرائها، وذلك ب�صورة اأكرث فعالية 
يتم  فيها  املتاحة  للمواد  اأر�صيفي  �صجل  توفر  الأخ��رى، ف�صاًل عن  الت�صال  و�صائل  من 
الو�صول اإليه ب�صهولة وي�صر اأكرث من غريه من الأ�صاليب، كما اأنها تتيح للقارئ التعليق 
واملداخلة على الأخبار واملواد املن�صورة �صلبًا اأو اإيجابًا دون عوائق حتد من حرية التعبري 
اأو  بالتحريف  املوقع  �صاحب  من  التدخل  دون  بالكامل  ُين�صر  �صوف  راأي��ه  باأن  ثقته  مع 

احلذف، واأن باإمكان جميع الزوار الإطالع على ما يقوله. 

اأو  اأو ال�صخ�صي   ومن وجهة نظر املدونني فاإن املدونات تن�صاأ لأجل الن�صر املهني 
احلاجات  �صد  لأجل  فهي  منها  امل�صتفيدين  نظر  وجهة  من  اأما  توفرياملعلومات،  ملجرد 

ال�صخ�صية اأو املهنية. 

والأدب��ي��ة  والإع��الم��ي��ة  والع�صكرية  ال�صيا�صية  ب��ني  امل��دون��ات  مو�صوعات  وتتنوع 
والتكنولوجية... الخ. كما قد تركز على مو�صوعات متخ�ص�صة للغاية ت�صل اإلى اخلياطة 

والطبخ واإ�صالح ال�صيارات. 

لقد اأثارت املدونات ت�صاوؤلت عدة حول جدية هذه الظاهرة وتاأثرياتها امل�صتقبلية 
على و�صائل الإعالم وبالتحديد خالد عبد الف�صيل وح�صني عبد الواحد: حمتوى املدونات 
العربية قبل وبعد ثورات الربيع العربي، القاهرة، دار حور�س للطباعة والن�صر،2012، 

�س 263.

ال�صحافة الورقية، واإزاء ذلك قامت الأخرية باإن�صاء مواقع اإلكرتونية لها ل�صمان 
عدم ت�صرب قّرائها، وحفاظًا على م�صتوى العوائد املالية لالإعالنات التي ت�صكل موردًا 

كبريًا.
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ووجود برجميات التدوين خلق ما ميكن ت�صميته ب� )ثقافة املدونات( كثقافة جديدة 
 Blogging( الربجميات ت�صمح هذه  معًا.  وقّرائها  املدونات  موؤلفي  الآلف من  جمعت 
الن�صو�س  تهيئة  بلغة  الكبري  الإمل��ام  اإل��ى  احلاجة  دون  املدونات  باإن�صاء   )Software

ال�صتخدام  �صهلة  الربجميات  فهذه  معقدة،  عنكبوتية  مناذج  مع  العمل  اأو  املرتابطة، 
وم�صممة لتحديث ال�صفحات ب�صورة م�صتمرة، ويتيح موفرو هذه اخلدمة اآليات اأ�صبه 
بواجهات الربيد الإلكرتوين حيث ميكن ل�صاحب اأي مدونة ن�صر ما يريد من تدوينات 
اأراد،  اإذا  بعد  فيما  اإلغائها  اأو  وتنقيحها  بل  بالتدوينة،  اخلا�س  النموذج  تعبئة  مبجرد 
واإتاحة الفر�صة للتفاعل بني حمرري املدونات والزائرين من خالل التعليق على مدخالت 

املدونة.

يقدمها  التي  تل����ك  هي  بالتدوين  اخل�����ا�صة  والربجميات  اخل����دمات  ابرز  اإن   
 )www.wordpress.com(و  )com.blogger.www( امل��وق��ع  على   )Google(

 .)www.wordpress-ar.sourceforge.net( ون�صخته العربية

الدور الإعالمي للمدونات:

بداأت املدونات حتدث اأثرًا �صديدا يف احلياة العامة للمجتمعات على عدة اأ�صعدة 
والتقارير  الأخبار  ن�صرها  خالل  من  وذل��ك  واإعالمية،  وثقافية  واجتماعية  �صيا�صية 
التجارية،  الإعالنات  والآراء وعر�س  وتبادل  ونقل  ال�صيا�صيني،  اأخطاء  ال�صحفية حول 
والأفراد  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  منها  ت�صتفيد  فعالة  و�صيلة  املجال  هذا  يف  اأ�صبحت  اإذ 
يف الرتويج والإعالن عن منتجاتها وخدماتها، ويف هذا ال�صدد اأكد عدد من اأ�صحاب 
ال�صركات العمالقة اأن املدونات كان لها التاأثري الأكرب يف تنميتها، تاأثري يف اإبهاره فاق 
�صاأنها  والإعالن  الدعاية  املدونات عامل  وبهذا دخلت  التقليدية،  الإعالن  و�صائل  اإبهار 
�صاأن و�صائل الإعالم الأخرى املقروءة واملرئية وامل�صموعة، وحمرروها اأ�صبحوا فاعلني 
يف  يعملون  الذين  الإعالميني  من  جزء  اأنهم  على  الآن  اإليهم  وُيْنظر  متزايد  نحو  على 

الو�صائل الإعالمية الرئي�صية، ويعاملون ك�صحفيني.
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الفديو  ولقطات  بال�صور  املوثق  اخلرب  على  ت�صتمل  اأن  ميكن  الواحدة  والتدوينة 
الق�صرية والروابط املتعددة التي توؤدي اإلى م�صادر اإلكرتونية اأخرى على الويب، ونظرًا 
للدور الإعالمي الذي تقوم به املدونات قام احلزب اجلمهوري وحزب املحافظني خالل 
النتخابات الأمريكية يف اأعوام 2004 و 2008 و 2012 بن�صر مواد �صحفية من خاللها 

كنوع من العرتاف بدورها والإقرار بتاأثريها.

اإن هذا يعد م�صتوى جديدًا من التاأثري وامل�صداقية للمدونات، كما اأن العديد من 
املدونني بداأوا مراقبة عمل ال�صحفيني التقليديني يف جوانب النحياز وعدم الدقة ون�صر 
فاإن  كله،  ذلك  من  وبالرغم  وتقوميه،  عليه  ال�صوء  اإلقاء  حماولني  املدونات  يف  ذلك 
املدونات ل تخلو من امل�صاكل التي تقود يف بع�س الأحيان اإلى الق�صاء جّراء ن�صر معلومات 
املثال  الت�صهري. ففي بريطانيا على �صبيل  اأو ممار�صة عمليات  اأو غري �صحيحة  خا�صة 
اأ�صارت اإحدى املدونات اإلى �صيا�صي معني و�صفته باأنه نازي، وا�صتطاع ذلك ال�صيا�صي اأن 

يعرف �صاحب املدونة ورفع دعوى �صده وح�صل على غرامة مع

م�صاريف الدعوة، ويف الكيان الإ�صرائيلي وافق الكني�صت يف �صهر فربايرعام  2012 
ر ب�صخ�صية عامة من خالل املدونات والفي�س بوك  على قانون يق�صي بتغرمي كل من ُي�صهِّ

اأو اأي موقع اآخر ما يعادل 600 األف يورو وهي غرامة مبالغ فيها لردع امل�صيئني )1(. 

وبعد  واملدونني  الإعالم  واأ�صاتذة  الناجحة: من وجهة نظر خرباء  املدونة  معايري 
ا�صتطالع اآراء قّراء املدونات فاإن املدونة الناجحة  يجب اأن يتوفر فيها الآتي: 

- حمتوى منظم على �صكل مداخالت م�صتقلة ي�صتمل كل منها على ن�س وروابط متعددة 
متاحة جميعها يف ت�صل�صل زمني من الأحدث اإلى الأقدم. 

- تاريخ لكل مداخلة بحيث يعرف امل�صتفيد متى مت تدوين هذا املدخل على وجه التحديد. 

- �صجل اأر�صيفي جلميع املداخالت ال�صابقة، بحيث ميكن الو�صول اإليها ب�صهولة من قبل 
الزائرين. 

)1( ندى بدر: املدونات، بريوت، النه�صة للن�صر،2013، �س 8 .
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- اإتاحة الفر�صة لالآخرين لإبداء الراأي يف م�صمون التدوينة.

- البتعاد عن املط اململ والخت�صار املخل. 

- كتابة املو�صوعات الطويلة على �صكل فقرات ق�صرية. 

- التحديث امل�ص����تمر ملحت��وى املدونات بحي��ث ل مير اأ�ص�����بوع دون  تدوي�ن����ة جديدة على 
الأق���������ل. 

- تفعيل خا�صية التعليقات على التدوينة وعدم غلقها اأمام الزائرين. 

- ت�صنيف التدوينات وفقًا لتق�صيمات مو�صوعية تظهر على واجهة املدونة بحيث ي�صتطيع 
الزائر اأن ي�صل مبا�صرة اإلى الراأي اأو املعلومة التي يريدها.

عنا�صر التدوينة 

 - العنوان الرئي�صي اأو الثانوي للمدونة الواحدة. 

 - ا�صم اأو لقب املوؤلف.

 - الإ�صارة اإلى العنوان الإليكرتوين اخلا�س  ب�صاحب املدونة.

- عنوان التدوينة.

 - ن�س التدوينة )املحتوى(. 

 - ت�صجيل التاريخ الذي مت فيه ن�صر التدوينة باليوم وال�صهر وال�صنة. 

- ت�صجيل الوقت الذي ن�صرت فيه التدوينة والتعليقات املر�صلة عليها يف حالة توافرها 
بال�صاعة والدقيقة،. 

 - روابط حتيل اإلى تدوينات اأخرى لها عالقة بالتدوينة اأو ت�صري اإليها.
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اأنـــــــواع املــــــــدونات: 

بها  تكتب  التي  الطريقة  يف  غ��ريه  عن  يختلف  ن��وع  وك��ل  عديدة  اأن��واع  للمدونات 
التدوينات: 

1- ح�صب نوع الو�صيلة: املدونات التي ت�صتمل على الفيديو ت�صمى مدونات فديوية، والتي 
ت�صتمل على روابط ت�صمى مدونات مرتابطة، والتي ت�صتمل على �صور ت�صمى مدونات 

�صور. 

2- ح�صب الطريقة: ميكن ت�صنيف نوع املدونات وفقا للطريقة التي كتبت بها، فاملدونات 
 .)Moblog( التي تكتب عن طريق املوبايل ت�صمى

3- ح�صب املو�صوع: توجد مدونات لالأخبار، ومدونات للتكنولوجيا، ومدونات للف�صاء، 
ومدونات للمو�صيقى، ومدونات لالأفالم، واأخرى لالأدب، وللفنون، ال�صحافة والإعالم، 
واخلياطة، وال�صيد وع�صرات بل مئات من املو�صوعات والهتمامات، لدرجة اأن اأي 

�صخ�س مهما تكن اهتماماته �صيجد مدونات تهمه.

4 – ح�صب الربح: فالتجارية هي التي تهدف اإلى الربح  مقابل ما تقدمه من خدمات، 
واملجانية ل تبتغي اأية عوائد. 

–  �صبكات التوا�صل الجتماعي: خام�صا 

في�س بوك face book )متو�صط 15 مليار اإر�صال وتعليق وم�صارك واإعجاب يوميا( 
نا�صطة  ن�صرت   2011 عام  نوفمرب  �صهر  من  والع�صرين  الثاين  اخلمي�س  يوم  �صباح  يف 
اإعالمية ت�صمى راندا كحلة على ح�صابها يف الفي�س بوك خربا مفاده اأن الرئي�س امل�صري 
)ال�صابق( حممد مر�صي �صوف ي�صدر اليوم جمموعة من القرارات الهامة جدا، وظهًرا 
ذكرت اأن من بني القرارت قرار يتعلق بالنائب العام واآخر بالد�صتور، ومل تكن و�صائل 
القرارات ومل يخطر  بهذه  علم  على  الدولية  اأو  العربية  اأو  املحلية  الحرتافية  الإعالم 
التليفزيون امل�صري  ال�صاد�صة م�صاء و�صع  ال�صاعة  ببالها �صيء من هذا القبيل!، وعند 
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خربا عاجال ن�صه: قرارات رئا�صية هامة بعد قليل، وراحت املحطات ووكالت الأنباء 
العربية والعاملية تتناف�س يف نقل اخلرب اإلى كل اأنحاء الدنيا.

وبعد حوايل ن�صف �صاعة خرج املتحدث با�صم رئا�صة اجلمهورية الدكتور يا�صر علي 
اأقوى قرارات  ليعلن هذه القرارات الهامة التي ده�س من قوتها اجلميع، وكانت تعترب 
الرئي�س ال�صابق منذ توليه املن�صب ومن بينها: �صدور اإعالن د�صتوري جديد، ومد عمل 
اللجنة الد�صتورية ملدة �صهرين اإ�صافيني، وحت�صني اللجنة وجمل�س ال�صورى من احلل، 
وحتديد  جديد  عام  نائب  وتعيني  اجلمهورية،  رئي�س  ق��رارات  على  الطعن  جواز  وعدم 
مدته باأربع �صنوات، وهذا يعني اإقالة النائب العام ال�صابق امل�صت�صار حممود عبد املجيد.

 وقعت هذه الأنباء على عدد من القوى ال�صيا�صية كال�صاعقة فا�صتعلت املظاهرات 
والحتجاجات وامتدت لأول مرة اإلى الق�صر اجلمهوري »ق�صر الحتادية« ولقي عدد من 

املتظاهرين م�صرعه يف املواجهات التي ا�صتمرت عدة اأيام.

اإذن كان الفي�س بوك هو �صاحب ق�صب ال�صبق يف هذا اخلرب الهام جدا مما ي�صعه 
يف قائمة اأقوى �صبكات الإعالم يف �صرعة ن�صر الأخبار. 

 Mark بريغ  زوك��ر  “مارك  اأ�ص�صه  ال��ذي   ”Facebook بوك  “في�س  موقع  يعترب 
Zuckerberg” واحدًا من اأهم مواقع التوا�صل الإجتماعي، وهو  ل ميثل منتدًى اجتماعيًا  

ما  بوا�صطتها  يفعل  اأن  �صخ�س  اأي  باإمكان  �صهلة  تكنولوجية  قاعدة  اأي�صا  واإمنا  فقط، 
ي�صاء.

مينح املوقع مل�صرتكيه �صبعة اأنظمة تطبيق على اجلهة الي�صرى لل�صفحة الرئي�صية 
وملف  الأح��داث،   وملف  املجموعات،  وملف  املذكرات،  وملف  ال�صور،  ملف  وهي  له، 

الر�صائل، ملف الت�صوق، ملف الفيديو.

ويتيح الفي�س بوك اأي�صا عددا من املزايا مثل نظام “I Like” والذي ي�صمح بالعثور 
على اأ�صخا�س  لهم نف�س الإهتمامات، و�صمة ال� “Wall” اأو لوحة احلائط  وهي عبارة 
عن م�صاحة خم�ص�صة يف �صفحة امللف ال�صخ�صي لأي م�صتخدم بحيث تتيح لالأ�صدقاء 



- 179 -

اأو النكزة افرتا�صية   ”Pokes“ اإر�صال الر�صائل املختلفة اإلى هذا امل�صتخدم و�صمة ال� 
اأحد  باأن  امل�صتخدم  يخطر  اإ�صعار  عبارة عن  وهي  البع�س   بع�صهم  اإلى  الإنتباه  لإثارة 
الأ�صدقاء يقوم بالرتحيب به، و�صمة ال� “Photos” اأو ال�صور وهي متكن امل�صتخدمني 
من حتميل الألبومات وال�صور من اأجهزتهم اإلى املوقع، و�صمة فيديو vedio وتتيح تنزيل 
مقاطع فيديو على مواقعهم، و�صمة ال� “Status” اأو احلالة  وتتيح للم�صتخدمني اإمكانية 
اإبالغ اأ�صدقائهم باأماكنهم وما يقومون به من اأعمال يف الوقت احلايل، وجدير بالذكر 
اأنه ميكن م�صاهدة لوحة احلائط اخلا�صة بامل�صتخدم لأي �صخ�س ميكنه م�صاهدة امللف 

ال�صخ�صي لهذا امل�صتخدم، وفقًا لإعدادات اخل�صو�صية.

ومع مرور الوقت بداأ “الفي�س بوك” يف اإ�صافة العديد من ال�صمات اجلديدة اإلى 
املوقع، ففي 6 �صبتمرب من عام 2006 مت الإعالن عن �صمة “News Feed” اأو التغذية 
الإخبارية، وهي تظهر على ال�صفحة الرئي�صة جلميع امل�صتخدمني، حيث تقوم بتمييز بع�س 
البيانات مثل التغيريات التي حتدث يف امللف ال�صخ�صي، وكذلك الأحداث املرتقبة واأعياد 
من  حالة  الأمر  بداية  يف  ال�صمة  هذه  اأثارت  وقد  امل�صتخدم،  باأ�صدقاء  اخلا�صة  امليالد 
الإ�صتياء بني م�صتخدمي الفي�س بوك حيث �صكا البع�س من �صوء التنظيم وكرثة البيانات 
غري املرغوب فيها، بينما عرب البع�س الآخر عن خماوفهم من اأن يوؤدي ذلك اإلى �صهولة 
تعقب الآخرين لأن�صطتهم ال�صخ�صية )مثل التغريات التي تطراأ على عالقاتهم والأحداث 
الإ�صتياء  تلك احلالة من  الآخرين(، وردًا على  يتبادلونها مع  التي  املختلفة واملحادثات 
قدم “زوكربريج” اعتذاره عن اإخفاق املوقع يف تقدمي �صمات منا�صبة ميكن تخ�صي�صها 
على نحو يحفظ خ�صو�صية الأفراد، ومنذ ذلك احلني �صارت لدى امل�صتخدمني القدرة 
على التحكم يف نوع البيانات التي ميكن تبادلها مع الأ�صدقاء ب�صورة تلقائية، وف�صاًل عن 
ذلك فاإنه ميكن للم�صتخدمني منع اأ�صدقائهم من م�صاهدة التحديثات التي تطراأ على 
اأنواع حمددة من الأن�صطة التي يقومون بها مثل التغيري يف امللف ال�صخ�صي اأو الر�صائل 
املكتوبة على لوحات احلائط اخلا�س بهم ولالأ�صدقاء الذين متت اإ�صافتهم موؤخرًا، ويف 
يوليو من عام 2007، اأتاح الفي�س بوك امكانية اإر�صال ر�صائل مرفقة تت�صمن اأي �صيئ اإلى 

لوحة احلائط، الذي كان مقت�صرًا من قبل على املحتويات الن�صية فقط.
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ومن اأ�صهر التطبيقات على موقع “الفي�س بوك” تطبيق “Photos” حيثُ مّيكن 
امل�صتخدمني من حتميل كم هائل من ال�صور اإلى املوقع،  مقارنة باملواقع الأخرى التي 
تقدم خدمات ا�صت�صافة ال�صور، مثل موقعي “فوتوباكيت” و “فلكر” اللذين ي�صعان 
حدًا لعدد ال�صور التي ي�صمح للم�صتخدم بتحميلها، ويف املا�صي  كان عدد ال�صور التي 
ميكن للم�صتخدمني حتميلها على املوقع يقت�صر على 60 �صورة لالألبوم الواحد، وعلى 
البومات بحد جديد  اإن�صاء  اأنه ميكنهم  امل�صتخدمني  بع�س  الرغم من ذلك  فقد ذكر 
لل�صور قد ي�صل الى 200 �صورة، وحتى الوقت الراهن مل يتمكن اأحد من حتديد ال�صبب 
ل  حني  يف  لالألبوم،  �صورة   200 اإلى  ي�صل  لعدد  الأع�صاء  بع�س  حتميل  اإمكانية  وراء 
ميكن لالآخرين القيام بذلك، وميكن �صبط اإعدادات اخل�صو�صية لالألبومات الفردية، 

وبالتايل احلد من جمموعات امل�صتخدمني الذين ميكنهم م�صاهدة البوم معني.

كما مت تقدمي �صمة Facebook Notes اأو تعليقات “الفي�س بوك” يف 22 من �صهر 
وال�صور  العالمات  باإ�صافة  ت�صمح  بالتدوين  �صمة متعلقة  لعام 2006م، وهي  اأغ�صط�س 
التي ميكن ت�صمينها، وقد متكن امل�صتخدمون يف وقت لحق من جلب املدونات من مواقع 
“زاجنا” و “ليف جورنال” و “بلوجر” وغريها من املواقع الأخرى التي تقدم خدمات 

التدوين.

اإلى �صبكات  اإر�صال ر�صائل فورية  اأ�صدر الفي�س بوك تطبيق   ويف 7 ابريل 2008  
الإت�صال با�صتخدام برنامج “Comet” واطلق عليه ا�صم “Chat” ويوفر هذا التطبيق 
اإر�صال  برامج  وظيفته  يف  ي�صبه  وهو  اأ�صدقائهم،  مع  التوا�صل  اإمكانية  للم�صتخدمني 

الر�صائل الفورية املوجودة على �صطح املكتب.

ويف 8 فرباير عام 2007  اأطلقت �صمة “Gifts” والتي تتيح للم�صتخدمني اإر�صال 
يقوم  الذي  للم�صتخدم  ال�صخ�صي  امللف  على  تظهر  اأ�صدقائهم  اإلى  افرتا�صية  هدايا 
اإرفاق ر�صالة �صخ�صية  با�صتقبال الهدية، وتكلف الهدية الواحدة 1.00 دولر، وميكن 
اأو   ”Marketplace“ �صمة  “الفي�س بوك”  اأطلق  معها. ويف 14 مايو من عام 2007، 

ال�صوق الذي يتيح للم�صتخدمني ن�صر اإعالنات مبوبة جمانية.
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 ”Facebook Beta“ اإمكانية  “الفي�س بوك”  ويف 20 يوليو من عام 2008  قدم 
وهي عبارة عن اإعادة ت�صميم مبتكرة لواجهات الإ�صتخدام اخلا�صة مب�صتخدميه على 
امللفات  ف�صل  ومت   ،”Wall”و  ”Mini-Feed“ �صمتي  دمج  مت  كما  حم��ددة،  �صبكات 
التو�صل  اأجل  من  بالغ  جهد  بذل  مت  كما  تبويب،  عالمات  ذات  اأج��زاء  اإلى  ال�صخ�صية 
متاحة  اجلديد  الإ���ص��دار  اإل��ى  الإنتقال  حرية  كانت  اأن  وبعد  تنظيمًا،  اأك��رث  �صكل  اإل��ى 
اإلى هذه  امل�صتخدمني  اإحالة  بداأ يف  “الفي�س بوك”  فاإن  الأمر،  للم�صتخدمني يف بادئ 

الن�صخة اجلديدة اعتبارًا من �صبتمرب 2008م )1(. 

تويرت twitter )متو�صط 12 مليار تغريدة يوميا(

يف انتخبات الرئا�صة الأمريكية عام 2008 التي تناف�س فيها باراك اأوباما من احلزب 
والإذاعة  ال�صحافة  اأوباما  وجون مكني من احلزب اجلمهوري، جتاهل  الدميوقراطي 
وقد  له،  كنائب  بايدن  اختياره جلوي  ليعلن من خالله  تويرت  ل موقع  وف�صًّ والتليفزيون 
كان على �صواب فما هي اإل ثوان معدودة حتى ا�صتقبل مئات الآلف من التعليقات وردود 
والتوا�صل  الت�صال  و�صائل  كاإحدى  تويرت  قوة  تاأكدت  هنا  ومن  اختياره،  على  الأفعال 

الجتماعي اجلديدة والقوية، لكن ما معنى كلمة تويرت وما عالقتها بالتوا�صل ؟.

عندما ذاعت �صهرة تويرت اأعرب كثري من م�صتخدمي الإنرتنت عن جهلهم معنى 
عد�صات  اأمام  قالت  التي  كلينتون  هيالري  الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  ومنهم  الكلمة 
التليفزيون �صاحكة: »اأنا ل اأعرف ماذا تعنى كلمة تويرت » يف حني اأن املعنى وا�صح جدا، 

لكن هذا يحدث دائما يف بداية �صيوع م�صطلحات غري متداولة من قبل.

كلمة twitter اإجنليزية وتعني بالعربية الطائر عندما يغرد اأو عندما يطلق زقزقات 
ق�صرية اأي اأ�صوات متقطعة، اأو عندما يطعم فراخه، وتطلق كذلك على الرجل عندما 
)1( عبا�س م�صطفى �صادق: ال�صبكات الجتماعية.. هل هي بديل للتوا�صل التقليدي ؟، بحث حول تاريخ ودور �صبكات التوا�صل 
الجتماعي، من�صور يف جملة اإذاعة وتلفزيون اخلليج، جهاز اإذاعة وتلفزيون اخلليج، العدد85، جمادى الآخرة 1432 ه� - مايو 
2011 م، �س 49 – 52. وينوه املوؤلف اأنه اعتمد يف احلديث عن �صبكات التوا�صل الجتماعي على هذا البحث ب�صكل اأ�صا�صي 

كونه بحثا وافيا ودقيقا واقتب�س منه كثريا.
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ميزح اأو ي�صحك �صحكا خفي�صا وق�صريا اأو عندما مي�صي ببطء وهدوء، وهناك عالقة 
بني هذا املعنى وبني طبيعة التدوين على �صبكة تويرت فهو موقع �صبكات اجتماعية يقدم 
اإل  باإر�صال حتديثات واإن �صئت قل  خدمة تدوين ق�صري وم�صغر ل ت�صمح مل�صتخدميه 
يعترب  اإذن  الواحدة،  للر�صالة  حرفا   140 اأق�صى  بحد  حالتهم  عن   Tweets تغريدات 

.Micro Blogging تويرت موقعا للتدوين امل�صغر

 Obvious �صركة  اأجرته  بحثي  تطوير  كم�صروع   2006 عام  يناير  يف  املوقع  ظهر 
ر�صميًا  اأطلقته  العام  نف�س  من  اأكتوبر  ويف  فران�صي�صكو،  �صان  مدينة  يف  الأمريكية 
للم�صتخدمني ب�صكل عام، واأخذ املوقع يف النت�ص���ار كخدمة ج��ديدة على ال�صاحة يف عام 
2007 �صمح للم�صتخدمني بتقدمي التدوينات امل�صغرة، وملا راأت ال�صركة اإقبال كبريا عليه 
اأدركت اأنه ميكن اأن يكون م�صروعا �صخما يدر ربحا وفريا فقامت يف اأبريل 2007 بف�صل 

 .Twitter اخلدمة عن ال�صركة وحتويله اإلى �صركة جديدة با�صم

ويف مايو 2008 ق���ام املوقع بتقدمي خدمة Twitter Status اأو ح���الة تويرت ملت���ابعة 
اأي م�صكلة حتدث مع امل���وقع وتبليغ امل�صتخدمني بوق����ت ع���ودة املوق��ع للعم����ل  اإذا توقف 

. http//:status.twitter.com

ميكن للم�صتخدمني ال�صرتاك يف تويرت ب�صكل مبا�صر عن طريق ال�صفحة الرئي�صية 
يتكون لديهم ملف �صخ�صي  الفي�س بوك، وبذلك  اإن�صاء ح�صاب على  يتم  للموقع مثلما 

با�صم احل�صاب، حيث تظهر اآخر التحديثات برتتيب زمني. 

تدور التحديثات حول ال�صوؤال »ماذا تفعل الآن؟«  What are you doing والتي 
اإلى  التحديثات  تر�صل  حالته  بتحديث  امل�صتخدم  يقوم  اأن  وبعد  حرفا.   140 تتجاوز  ل 

امل�صجلني لديه كاأ�صدقاء. 

من  املوقع  يقدمه  ما  واأهمها  و�صائل،  بعدة  الأع�صاء  بني  فيها  التوا�صل  يتم  كما 
 Messenger SMS، وبرامج املحادثة ك�  التوا�صل عن طريق ر�صائل اجلوال الق�صرية 
MSN  واأي�صا Yahoo Messenger  وكذلك Google Talk، وعن طريق املوقع مبا�صرة.

ومما مييز املوقع عن غريه توفري و�صيلة لن�صر املحتويات يف ملفات ميكن قراءتها 
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 Really ل�عبارة  RSS، وتعترب هذه الأحرف الثالثة اخت�صارا  من خالل برنامج ي�صمى 
Simple Syndication وتعني  باللغة العربية “تب�صيط حقيقي ملا تن�صره و�صئل الإعالم 

العربية موجز  باللغة  وتعني   Rich Site Summary لعبارة  اأواخت�صارا  العامل”  حول 
 ،RSS reader برناج   توفري  “وللتمتع بهذه اخلدمة لبد من  بالعلومات  الغنية  املواقع 
ت�صمح لك هذه اخلدمة باحل�صول على اآخر الأخبار فور ن�صرها على املواقع التي تف�صلها 
على �صبكة الإنرتنت، فعو�صًا عن فتح �صفحات املواقع والبحث عن اآخر الأخبار الواردة 
فيها فاإن خدمة RSS جتعلك على اإطالع باآخر الأخبار واملوا�صيع على تلك املواقع فور 

ورودها.

�صحف  ثالث  تن�صره  ما  مطالعة  تود  اأن��ك  تخيل  والتو�صيح  التب�صيط  من  وملزيد 
اجلزيرة  قنوات  برامج  وتتابع  بعينها،  �صهرية  جمالت  وثالث  اأ�صبوعية   وجملة  يومية 
هذه  يف  �صيء  كل  ملتابعة  لديك  وق��ت  ل  لكن  �صي،  بي  والبي  اإن  اإن  وال�صي  والعربية 
فلديك  القنوات،  ه��ذه  تعر�صه  ما  كل  م�صاهدة  من  تتمكن  ول  وامل��ج��الت،  ال�صحف 
اأن  اجلميل  م��ن  األ��ي�����س  واآخ����ر،  ح��ني  ب��ني  للتنزه  اخل���روج  وحت��ب  وم�����ص��وؤول��ي��ات  عمل 
نبذة  ويعطيك  وال��ربام��ج،  وال�صحف  املجالت  حمتويات  لك  ويلخ�س  اأحدهم  ياأتي 
.RSS تقنية  توفره  ما  بال�صبط  هذا   . اأوتقراأه  ت�صاهده  ما  تختار  واأنت  عنها   �صريعة 
اإنها توفر الوقت، فل�صت بحاجة للنظر يف كل هذه ال�صفحات اأو الربامج، اأو بحاجة اإلى 

زيارة كل موقع، بل كل موقع يعر�س عليك عناوينه واأنت تختار ما تقراأ وما ترتك.

العاملة  ال�صركات  من  والعديد  امل�صتخدمني  من  املاليني  ا�صتح�صان  تويرت  لقى 
اأن  اإل  لتويرت  اأخرى مناف�صة  يف جمال الإعالم والإنرتنت وبالرغم من تكوين خدمات 
امل�صتخدمني قد ارتبطوا بعالقة وثيقة معه ترغمهم على ا�صتخدامه ول يوجد رئي�س دولة 
اأو رمز ثقايف يعرف لالإعالم الرقمي قدره اإل وله ح�صاب على تويرت  اأو زعيم �صيا�صي 

والفي�س بوك.



- 184 -

يوتيوب  You Tube ) متو�صط  4 مليارات م�صاهدة يف اليوم (

اليوتيوب بات بكل معنى الكلمة اأر�صيف احلياة امل�صور بوا�صطة الفيديو والوثيقة 
اثنان على دقتها،  التي ل يختلف  املوؤكدة  واملعلومة  الت�صكيك يف �صحتها،  التي ي�صعب 
والإدلء  الأحداث  وقوع  على  وال�صورة  بال�صوت  القاطع  والدليل  ال�صاطع  الربهان  اإنه 

بالت�صريحات وتغيري املواقف والتحولت.

جمال  يف  �صبقوه  من  �صهرة  وفاقت  �صهرته  ذاع��ت  م�صري  مذيع  يو�صف  با�صم 
الإعالم بع�صرات ال�صنني لعتماده على اليوتيوب يف ك�صف اأكاذيب ال�صا�صة والإعالميني 
الذين عملوا طويال كاأبواق لنظام الرئي�س امل�صري ال�صابق ح�صني مبارك، لقد اعتمد 
مقاطع  منه  لي�صتدعي  املوقع  اإلى  العودة  على  �صو«  يو�صف  »با�صم  ال�صاخر  برناجمه  يف 
ومواقفهم  ت�صريحاتهم  تناق�س  املا�صي  يف  لبع�صهم  وت�صريحات  مواقف  توثق  فيديو 
الكذب  واعتادوا  ال�صدق  من  جتردوا  هوؤلء  اأن  كم  العام  للراأي  ليك�صف  احلا�صر،  يف 

والنفاق.

ال�صيا�صي  برناجمه  تقدمي  اجلراحة  يف  املتخ�ص�س  الطبيب  يو�صف  با�صم  ب��داأ   
ال�صاخر على �صبكة الإنرتنت بعد ثورة 25 يناير من خالل عر�صه على موقع يوتيوب لأول 
مرة يوم 8 مار�س 2011، وبلغت م�صاهدات حلقاته اأكرث من 15 مليون م�صاهدة، التقطته 
قناة اأون تي وبداأت عر�س الربنامج يف رم�صان 1432 ه� -  اأغ�صط�س 2011 م، وحققت 

من ورائه ن�صبة م�صاهدة عالية واأرباحا طائلة كعوائد الإعالنات التي تدفقت عليها.

 2005 عام  تاأ�ص�س  الذي  اليوتيوب  لكنه  يو�صف،  با�صم  لي�س  هنا  احلقيقي  البطل 
بكاليفورنيا، ليحتل املرتبة الثالثة عامليًا من حيث معدلت الدخول عليه بعد الفي�س بوك 
وتويرت، فنحو  45  مليون م�صتخدم يرتددون عليه يومًيا، وي�صاهدون ملياري مقطع فيديو، 
لون عليه ما يقرب من 150  الًفا اإلى  200  األف مقطع فيديو يومًيا، حتى اأ�صبح اأيقونة  ويحمِّ
متكررة كاأكرب ا�صم مطبوع على اأزرار احلوا�صيب )تريليون وخم�صمائة مليار اإدخال حتى 

نهاية عام 2012( بح�صب تقرير لحتاد الت�صالت العاملي.

ويقوم موقع »يوتيوب You Tube« على فكرة مبدئية هي: بث لنف�صك اأو ذع نف�صك 
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»Broadcast yourself« ويو�صع هذا ال�صعار يف ال�صفحة الأولى، ويعترب اأهم مكان يف 
�صبكة الإنرتنت للم�صاركة يف تقدمي خدمة الفيديو املجاين ال�صعبي، اإذ  حُتمل عليه يوميا 
اأفالم من �صنع الهواة حول العامل، بع�صها مت ت�صويره بكامريا جهاز الهاتف املحمول 
لنقل حدث ما غريب اأو م�صحك اأو مثري، وكثري منها مت انتاجه لدواع فنية اأو �صيا�صية 
منتج  تهم  ما  م�صاألة  حول  �صخ�صية  ر�صالة  لإي�صال  حتى  اأو  جمالية،  اأو  اجتماعية  اأو 
اأنواعًا ل ح�صر لها من الن�صرات الإخبارية والربامج وكليبات  الفيلم، ويت�صمن املوقع 
الفيديو التلفزيونية والأفالم الغنائية امل�صورة ومدونات الفيديو اليومية اأو ما يطلق عليه 

.”VIDEOBLOGGING الفيديو بلوغنغ“
ويعمل “يوتيوب” وفق �ملنظومة �لتالية:

• اأنحاء 	 جميع  يف  وت�صميتها  الفيديو  مقاطع  وتبادل  حتميل  امل�صتخدمون  ي�صتطيع 
العامل، وت�صفح ماليني املقاطع الأ�صلية التي قام امل�صتخدمون الأع�صاء بتحميلها.

• العثور على جماعات فيديو واللتحاق بها، وت�صهيل الإت�صال مع من لديهم نف�س 	
الإهتمامات، والإ�صرتاك يف خدمة تبادل مقاطع الفيديو املق�صورة على الأع�صاء، 

وحفظ املقاطع املف�صلة، وو�صع قوائم ت�صغيل املقاطع.

• دمج مقاطع الفيديو اخلا�صة ب� “يوتيوب” مع مواقع ال�صبكة التي ت�صتخدم تقنيات 	
حديثة مثل “اآي بي اآي” واأي�صا جعل مقاطع الفيديو عامة اأو خا�صة.

• ي�صتطيع امل�صتخدمون اختيار عر�س مقاطعهم اأو م�صاركة اأ�صدقائهم وعائالتهم 	
فيها ب�صورة خا�صة عند التحميل.

• والتي حتظى 	 تقييم،  اأعلى  على  واحلا�صلة  الأحدث،  املقاطع  على  املوقع  يحتوي 
باأكرب قدر من النقا�س، والأكرث تف�صياًل، والأكرث ات�صاًل مبواقع اأخرى.

• الكوميديا والفن والر�صوم 	 اأبواب خمتلفة من  اإلى  اأي�صا  الفيديو  ت�صنف مقاطع 
املتحركة اإلى العلوم والتكنولوجيا.

• ومنربًا 	 كربى  اإعالمية  ملوؤ�ص�صات  كمن�صة  تكري�صه  اإلى  اأدت  “يوتيوب”  �صعبية 
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لالإعالنات الرتويجية، اإذ يوؤ�ص�س ملفهوم اإعالمي جديد هو ما يطلق عليه الرتويج 
ب�صفقات تبادل منافع وتوزيع مقاطع   ”CROSS PROMOTION“ املتقاطع 
الفيديو عرب الإنرتنت، اإذ تقوم هذه املوؤ�ص�صات الإعالمية  بعر�س برامج ق�صرية 
اأخبارًا ومقاطع فيديو، وريا�صة وترفيه كذلك، واأ�صبح و�صيلة  يف املوقع تت�صمن 
من  من��اذج  بتقدمي  امل�صتقلني  للمو�صيقيني  �صمح  اإذ  املو�صيقية،  للفرق  للرتويج 

مقاطع م�صورة ومو�صيقية ي�صوت عليها فيما بعد جمهور يوتيوب)1(.

اإن منوذج »يوتيوب« هو واحد فقط من جمموعة كبرية من املواقع امل�صابهة والتي 
تعتمد على توزيع مقاطع الفيديو، وتوجد بع�س املواقع العربية التي تفرد جانبًا مل�صاركات 
الفيديو مثل موقع »العربية نت« لكنها ل ت�صل الى احلجم الهائل الذي يحمله »يوتيوب« 

من م�صاركات املقاطع امل�صورة ومن بينها الكثري من مقاطع الفيديو العربية )2(.

بات اإذن ملوقع اليوتيوب ح�صوًرا قوًيا يف ال�صاحة الإعالمية، فاأ�صمه يرتدد �صداه يف 
الكثري من الربامج ال�صيا�صية، كبطل اأ�صا�صي يف العديد من الق�ص�س اخلربية والفقرات 

التليفزيونية والإذاعية واملو�صوعات ال�صحفية، وكم�صدر لالأخبار واملعلومات والآراء.

تعر�صه  ما  لأه��م  امل�صور  الأر�صيف  ي�صبه  ما  اإل��ى  الخ��رية  الفرتة  يف  حتول  وقد 
القنوات التلفزيونية، وو�صيلة ات�صال جماهريية فائقة الذيوع، فهو اأقرب اإلى تلفيزيون 
النا�س، وليكاد يحدث حدث يف العامل اإل وتر�صده كامريات م�صتخدمي اليوتيوب، وما 
�صاحة  فاأ�صبح  تفا�صيله،  بحًثا عن  للموقع  يهرعوا  بهذا احلدث حتى  النا�س  ي�صمع  اأن 

مفتوحة للتعبريعن الآراء وتبادل املعلومات.

ومن ناحيتها بداأت بع�س القنوات التليفيزيونية يف تخ�صي�س برامج خا�صة قائمة 
 web documentary اأ�صا�ًصا على ما يتم بثه عرب اليوتيوب مثل برنامج وثائقية الويب

.CNN �يف القناة الفرن�صية، وكذلك تفعل قناة ال

وقد تزايدت اأهمية اليوتيوب مع اإندلع اأحداث الربيع العربي، حيث اعتمده الكثري 

)1( هند حمدي: فيديو اليو تيوب، م�صقط، احلكمة للن�صر، 2012، �س 119.
)2(عبا�س م�صطفى �صادق: مرجع �صابق.
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ل�صعوبهم،  اأ�صواتهم  لتو�صيل  وو�صيلة  مطالبهم  حتقيق  يف  معنوًيا  �صالًحا  الثوار  من 
مرتبطة  اأداة  كونه  ف�صاًل عن  اإخفائها،  اإلى  ال�صلطات  تعمد  التي  للممار�صات  وف�صًحا 
باجليل اجلديد من ال�صباب. وبالرغم من الأهمية املت�صاعدة له، فال تزال تثار حوله 
اأ�صباب تغلغل موقع اليوتيوب يف الربامج ال�صيا�صية ؟،  العديد من الت�صاوؤلت منها: ما 
وهل ميكن بناء برنامج اإعالمي �صيا�صي على اأ�صا�س فيلم ق�صري اأو لقطة اأو م�صهد يعر�س 
على هذا املوقع ؟، وما مدى م�صداقية مواده؟، وهل ميكن العتماد على مادة �صحفية 
�صيناريوهات  هي  وما  الأح��داث؟،  م�صارح  يف  �صهود  اأو  هواة  باإنتاجها  يقوم  واإعالمية 

م�صتقبل اليوتيوب نف�صه كو�صيلة اإت�صال ؟.

رقعتها  وات�صاع  برجمياتها،  وتقدم  الإنرتنت  �صبكة  تطور  مع  يتطور  واليويتوب 
اأ�صعار  وتراجع  التحتية،  بنيتها  وتطور  م�صتخدميها،  عدد  وتزايد  عاملًيا  واإنت�صارها 
ما  على  العتماد  وتزايد  الت�صال،  و�صائل  بني  الإندماج  معدلت  وزيادة  التكنولوجيا، 
يعرف بالويب 2، وظهرت يف اإطار النت�صار اأنواٌع وم�صمياٌت جديدة من العمل ال�صحفي 
مواطن  لأي  تتيح  التي  الويب،  و�صحافة  امل�صاركة،  و�صحافة  املواطن،  �صحافة  مثل: 
ممار�صة حقوقه الإعالمية يف اإر�صال وا�صتقبال ما يعن له من مواد واأخبار واآراء، حتى 
املوبايل  الت�صال مبا يف ذلك  و�صائل  واملعلومات بني  الأخبار  تبادل  الي�صري  اأ�صبح من 

�خلا�س، �لذي يتيح �لتقاط �ل�سور و�لفيديوهات وحتريرهما.

ولكل هذه املزايا والعتبارات مل تتوقف ا�صتخدامات املوقع على الأفراد فقط  لكنها 
امتدت اإلى املوؤ�ص�صات، حتى اإن املحاكم رجعت اإليه للح�صول على اأدلة يف بع�س الوقائع 
املعلومات،  بجمع  املكلفة  احلقائق  تق�صي  جلان  وكذلك  اأمامها،  املنظورة  والق�صايا 
ومعنى هذا اأن هذه الهيئات الق�صائية اطماأنت اإلى �صدق ما هو من�صور يف املوقع وتيقنت 
اأهم معايري اخلرب  واحد من  فيها  يتوفر  اأنه  اأي  عليه،  املحملة  الفيديوهات  من �صحة 

ال�صحفي وهو ال�صدق.  

من  اإت�صالية  كو�صيلة  مكانته  تدعم  نوعها  من  فريدة  مبقومات  اليوتيوب  ويتميز 
بينها:
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- �صخامة م�صاحته التخزينية، فال حدود لها.

-  جمانيته، فال�صركة الأم يف كاليفورنيا ل تتقا�صى ر�صوما من امل�صتخدمني لكن حكومات 
الدول هي التي فر�صت ر�صوما على م�صتخدميه من مواطنيها، ويف بع�س الدول ي�صل 
�صعر الدقيقة مقابل ا�صتخدام اليوتيوب ع�صرة اأ�صعاف �صعر ا�صتخدام اأي موقع اآخر.

 - �صهولة ربطه باملواقع واملدونات الإليكرتونية.

 - اإمكانية ا�صتقباله على اأجهزة اإليكرتونية متعددة.

- تنوع وتعدد م�صتخدميه.

- كرثة خياراته ومواده.

- عدم وجود رقابة عليه،اإل فيما يتعلق ببع�س اجلوانب الأخالقية اأحياًنا.

-  ي�صتخدم كو�صيلة ت�صويقية واإعالنية وترويجية.

- وي�صتخدم يف احلمالت النتخابية مثلما فعل اأوباما اأثناء حملة الأنتخابات الرئا�صية، 
حيث خ�س اليوتيوب ببع�س اأخباره وخطبه، قبل اأن يتم بثها عرب الو�صائل الأخرى، 
ومثلما فعلت ملكة بريطانيا يف عام 2007 ببث ر�صالتها ال�صنوية عربه، وكذلك فعلت 

هيالري كلينتون عند اإعالنها تر�صحها ل�صباق الرئا�صة.

- ي�صتخدم يف معرفة اآراء جماعات واأفراد ي�صعب على و�صائل الإعالم التقليدية الو�صول 
اإليهم، ف�صاًل عن اأن م�صاحة احلرية التي يتمتع بها ت�صمح لو�صائل الإعالم بالتعرف 

على وجهات نظر بديلة ومغايرة عما األفته.

ومن ثم تعددت العوامل التي دفعت بو�صائل الإعالم نحو اإيالء اهتمام متزايد لهذه 
ال�صبكة، حيث �صعى بع�صها اإلى عقد اتفاقات مع املوقع لبث بع�س املواد، ولقت�صام جزء 
من الإيرادات، كما بداأ بع�صها ي�صرتي م�صاحة على املوقع كمنرب اإ�صايف له، وقام البع�س 

الأخر بتخ�صي�س مندوب �صحفي ملتابعة ما يبث عليه.
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MY SPACE   ماي �صبي�س

ماي �صبي�س هو اأكرب موئل يف �صبكة الإنرتنت للتوا�صل الإجتماعي بني الأفراد، يوفر 
وجمموعاتهم،  ومدوناتهم،  ال�صخ�صية،  حياتهم  من  ملحات  لتقدمي  خا�صة  اأركانًا  لهم 

و�صورهم، ومو�صيقاهم ومقاطع الفيديو التي يعر�صونها يف املوقع.

وقد  داخلي  الكرتوين  بريد  ونظام  خا�س  بحث  حمرك  على  �صبي�س  ماي  يحتوي 
تاأ�ص�صت هذه اخلدمة يف يوليو 2003 بوا�صطة توم اأندر�صن Tom Anderson و كري�س 
ديولف Cris DeWolfe وفريق �صغري من املربجمني على خلفية جتربة �صابقة جرت يف 
عام 1998م، وكانت اأقرب ل� “ياهو” وهي حاليًا جزء من امرباطورية ال�صركة الإعالمية 

العمالقة “نيوز كورب” التي ميلكها روبرت مردوخ.

على موقع “ماي �صبي�س دوت كوم” ي�صتطيع النا�س من جميع اأنحاء العامل �صنع 
الإلتقاء،  مواعيد  وحتديد  خا�س  مبجتمع  والإلتحاق  حياتهم،  عن  الكرتونية  ملفات 
اأ�صدقاء  على  والعثور  الإهتمامات،  وم�صاركة  لالأعمال،  والرتويج  املهني،  والت�صابك 
للخ�صو�صية  مب�صاحة  م�صتخدميه  املوقع  ميد  كما  والأ���ص��ح��اب،  القدامى  الدرا�صة 
والإندماج الثقايف، ويتحاور ماليني ال�صباب مع الإعالم من خالله، ويعربون عن قيمهم 

ال�صخ�صية والثقافية.

دخلوا  ملن  فقط  ت�صمح  خا�صة  ب�صورة  امللف  و�صع  اأي�صًا  امل�صتخدمون  ي�صتطيع 
“كاأ�صدقاء” مب�صاهدة ال�صفحة، ول يتطلب ذلك �صوى معرفة املعلومات الأ�صا�صية للغة 
HTML، التي ت�صتخدم يف بناء �صفحات الإنرتنت كما يقدم اأي�صًا خدمة بحث داخلية 

ونظام بريد اإلكرتوين داخلي.

Filcker  فلكر

يعترب منوذج فلكر من اأهم تطبيقات �صحافة اجلمهور يف بعدها املتمثل يف توزيع 
ال�صور، وقد اأ�صهم املوقع خالل منا�صبات خمتلفة يف اأن يكون بديال حيًا لوكالت الأنباء، 
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مثلما حدث ايام تفحريات قطارات الأنفاق يف لندن، ويف اأحداث ت�صونامي.

منتدى  اأي�صًا  يعترب  وه��و  وتنظيمها،  وحفظها  ال�صور،  مل�صاركة  موقع  “فلكر” 
ال�صور  للت�صارك يف  اإلى كونه موقعًا م�صهورًا  بالإ�صافة  الإنرتنت،  الت�صوير على  لهواة 
اإعادة ا�صتخدام ال�صور  ال�صخ�صية، ويتم ا�صتخدام املوقع من قبل املدونني من خالل 
املوجودة فيه، وقد اأخذ �صهرته من خالل ابتكاراته كاإ�صافة التعليقات Comments من 

.Tags قبل الزائرين وكلمات املفاتيح

مت تطوير موقع فلكر يف �صنة 2002م بوا�صطة �صركة “لودي كورب Ludicorp يف 
“فانكوفر” يف كندا وقامت باإطالق “فلكر” لأول مرة يف فرباير 2004م بعد اأن قامت 
ياهو  ا�صرتت �صركة  الإنرتنت، ويف مار�س 2005م  لعبة جماعية عمالقة على  بتاأ�صي�س 

�صركة لودي كورب وفلكر.

جمموعات  اأو  �صخ�صية  كمجموعات  �صورهم  بتنظيم  مل�صتخدميه  املوقع  وي�صمح 
عامة ت�صرتك يف �صفات معينة اأو كليهما معًا، وي�صتطيع ال�صخ�س اإ�صافة ال�صورة اإلى 

جمموعة �صخ�صية واحدة اأو اأكرث اأو عدم اإ�صافتها ملجموعة مطلقًا.

لي�صمح  “فلكر”  ح�صاب  يف  املوجودة  ال�صور  بتنظيم  فيقوم  املنظم  برنامج  اأما 
يف  اإ�صافتها  اأو  وتنظيمها  ال�صور،  وو�صف  املفاتيح،  كلمات  بتعديل  للم�صتخدمني 
جمموعات �صخ�صية، ويف جمموعات عامة، اأو على خريطة للعامل، ولهذا ال�صبب ي�صهل 

تعديل ال�صور كحزم.

ويوفر “فلكر” خدمة حفظ ال�صور ب�صكل عام للزائرين حيث ي�صتطيع اأي مت�صفح 
ل�صاحب  اإل  تتوفر  فال  خا�صة  جعلها  ال�صور  حممل  ي�صتطيع  اأو  م�صاهدتها،  للموقع 
احل�صاب اأو من ي�صمح هو لهم مب�صاهدتها، وي�صتطيع امل�صتخدم عند حتميل ال�صور اأن 
ي�صاهدها مالك احل�صاب  وال�صور اخلا�صة  اأو ل،  ال�صور  ي�صتطيع م�صاهدة  يحدد من 
ب�صكل دائم، ولكنه ي�صتطيع حتديد ال�صور امل�صموح م�صاهدتها للعامة اأو من يختارهم 
اأراد  لو  العامة  املجموعات  ال�صور اخلا�صة يف  امل�صتخدم م�صاركة  ي�صتطيع  واي�صًا  هو، 

ذلك.
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ويحتوي موقع “فلكر” على خدمة “اآر اإ�س اإ�س” التي ت�صمح للمربجمني بتو�صيع 
اخلدمات، وي�صتطيع مالك احل�صاب اأن ي�صيف �صورًا من خالل الربيد الإلكرتوين، عن 
طريق املوقع ب�صكل مبا�صر اأو من خالل الهاتف النقال ذي الكامريا الرقمية، كما يتم 
امل�صتخدمني  الكثري من  ال�صور من خالل  لتخزين  رئي�س  كموقع  فلكر  موقع  ا�صتخدام 
وب�صكل كبري، خ�صو�صًا من املدونني، كما ي�صمح اأي�صًا مل�صتخدميه باإ�صافة ال�صور حتت 

تراخي�س معينة يقومون باختيارها )1(.

Instagram ان�صتجرام

ان�صتجرام Instagram عبارة عن تطبيق ي�صمح للم�صتخدم باأخذ ال�صور واإجراء 
التعديالت عليها ح�صب الرغبة وامل�صاركة بها وتبادلها مع الأ�صدقاء عرب مواقع التوا�صل 
هامة  لأحــد�ث  فريدة  �سور  بالتقاط  �لعامل  حول  �مل�سرتكني  ماليني  فقام  �لجتماعي، 
اآخر  وح�صب  ال�صحفية،  ال�صورة  معايري  كافة  فيها  تتوفر  بامل�صادفة  اأمامهم  وقعت 
ل على املوقع 40 مليون �صورة يف اليوم، فتكونت  ُيَحمَّ اأنه  اأول عام 2013  اإح�صائية يف 

لأ�صحاب املوقع بالتايل ثروة هائلة ميكن اأن يفيدوا منها ماليا.

بداأ تطوير هذا التطبيق يف عام 2010 ب�صكل خا�س لأجهزة اأبل املتعددة، بهدف 
الأ�صدقاء  قائمة  مع  الأجهز  على  امل��وج��ودة  ال�صور  مل�صاركة  مبا�صرة  طريقة  تقدمي 
اخلا�صة على مواقع التوا�صل الجتماعي املختلفة، و حني لقى رواجا بداأ موؤ�ص�صه كيفن 
نظام  با�صتخدام  تدار  التي  الأجهزة  على  للعمل  منه  اأخ��رى  ن�صخة  تطوير  �صي�صرتوم 
الت�صغيل اأندرويد، فلقي �صعبية كبرية حتى اأن اأكرث من مليون م�صرتك قام بتحميل هذا 

التطبيق على اأجهزتهم خالل 12 �صاعة فقط من طرحه.

بلغ عدد امل�صرتكني حول العامل يف نهاية عام 2012 مائة مليون م�صرتك يتبادلون 
ال�صور من خالل ح�صاباتهم عليه، اأراد موؤ�ص�صو املوقع ال�صتفادة ماليا فاأعلنوا اأن ال�صور 

اليوم(  يف  �صالة  مليار   20(  whatsApp ال�  مثل  للم�صتخدمني  جمانية  خدمات  تقدم  التي  املختلفة  التطبيقات  ا�صتخدام   )1(
وال�صتجرام لتبادل الر�صائل، وال� Tango، وال� Viber  لالت�صالت الهاتفية، وغريها.
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املن�صورة على املوقع تعترب حقا من حقوقهم وبالتايل بيع ما ي�صلح منها ملن ي�صرتي من 
و�صائل الإعالم وال�صركات الأخرى و اجلدير بالذكر اأن �صركة موقع التوا�صل الجتماعي 
في�س بوك قررت موؤخرا �صراء ال�صركة واإبقاء موظفيها وعددهم ثالثة ع�صر مقابل مليار 
ال�صركات  هذه  مثل  �صم  دائما  حتاول  التي  جوجل  �صركة  بذلك  لت�صبق  اأمريكي  دولر 

الناجحة اإلى جمموعتها.

:Instagram ميزات تطبيق

- التعامل مع اأنواع الكامريات املختلفة على كافة الأجهزة، �صواء كانت اأمامية اأو خلفية.

- جماين بن�صبة %100.

يبلغ عدد  الإعجاب  الآخرين، ويف خا�صية  الإعجاب بها من قبل  اإبداء  - يوفر ميزات 
ال�صغطات 8500 �صغطة يف الثانية.

- تطبيق الفالتر املختلفة املخ�ص�صة للمبتدئني واخلرباء يف عامل معاجلة ال�صور.

 Facebook،( م�صاركة ال�صور مع الأ�صدقاء على خمتلف �صبكات التوا�صل الجتماعي -
.)Twitter، Flickr، Tumblr، Foursquare، and Posterous

.IOS يعمل على الأجهزة التي تدار بنظام الت�صغبل اأندرويد و -

موقع  اإلى  للذهاب  احلاجة  دون  ال�صور  على  مبا�صر  ب�صكل  تعليق  اأي  بكتابة  ي�صمع   -
التوا�صل.

- اإ�صافة اأ�صماء و�صروحات على ال�صور و ت�صنيفها.

اأعلن موؤ�ص�صو املوقع يف مطلع عام 2013 انهم قرروا ال�صتفادة منه ببيع ال�صور 
املحملة عليه لو�صائل الإعالم املختلفة فان�صحب كثري من امل�صتخدمني منه، فعدلوا عن 

هذا القرار.
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:Email الربيد الإليكرتوين

يعترب الربيد اللكرتوين اأكرث خدمات الإنرتنت �صعبية وا�صتخدامًا وذلك راجع اإلى 
الأمور التالية:

1 - �صرعة و�صول الر�صالة، حيث ميكن اإر�صال ر�صالة اإلى اأي مكان يف العامل يف ثانية.

اأن قراءة الر�صالة - من امل�صتخدم- عادة ما تتم يف وقت قد هياأ نف�صه للقراءة   -  2
والرد عليها اأي�صا.

3  - ل يوجد و�صيط بني املر�صل وامل�صتقبل )اإلغاء جميع احلواجز الإدارية (.

4  - كلفة منخف�صة لالإر�صال.

5  - يتم الإر�صال وا�صتالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن.

6  - ميكن ربط ملفات اإ�صافية بالربيد الإلكرتوين.

7  - ي�صتطيع امل�صتفيد اأن يح�صل على الر�صالة يف الوقت الذي ينا�صبه.

8 - ي�صتطيع امل�صتفيد اإر�صال عدة ر�صائل اإلى جهات خمتلفة يف الوقت نف�صه.

منها  الإنرتنت،  خدمات  من  بغريه  مقارنة  حمدودة  الإليكرتوين  الربيد  وم�صاكل 
واإذا اأعطيت بريدك ملوقع   ،”spam“ كرثة ما يتلقاه امل�صرتكون من الربيد الطفيلي اأو
ما ل ميكنك اأن ت�صمن باأنه لن يبيعه ملواقع اأخرى تر�صل لك املزيد من الربيد الع�صوائي.

كاملا�صنجر  الجتماعي  التوا�صل  اإط��ار  يف  تدخل  عديدة  واأنظمة  برامج  وهناك 
والدرد�صة و�صكاي بي والفايرب والتاجنو وغريها كثري.

�صلبيات اإعالم النت

لهذا اللون من الإعالم الذي ميار�س عرب النت فقط وي�صمى اأي�صا  باإعالم املواطن 
�صلبيات كثرية يجب العمل على التخل�س منها، هذه ال�صلبيات ما يلي:
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- اأن �صبكة الإنرتنت مبا انبثق عنها من �صبكات ومواقع تعترب بيئة خ�صبة لن�صر الأكاذيب 
وال�صائعات التي �صرعان ما تطري اإلى الإعالم التقليدي والحرتايف فيت�صكل راأي عام 

بناء على معلومات خاطئة ويف ذلك �صرر بليغ على املجتمع.

- ن�صر املقالت الكيدية وتزييف ال�صور  والوثائق والإ�صاءة اإلى قطاع عري�س من النا�س.

اإل اأن هذا   - احلرية الكاملة تاأتي يف كثري من الأحيان على ح�صاب القيم والأخالق، 
يبقى مرهونا بعقلية الإعالمي والقارئ.

-  الإ�صرار باللغة العربية كاأحد اأهم عنا�صر الهوية العربية، اإذ اأن معظم امل�صتخدمني 
ل يجيدون قواعد النحو والإمالء.

  - عدم تقيد الكثري بالآداب العامة والقيم الإن�صانية، لدرجة ا�صتخدام بع�صهم تعبريات 
اأقرب اإلى القدح والت�صهري �صد بع�صهم البع�س، اأو �صد بع�س امل�صوؤولني يف احلكومات 

اأو حتى عامة النا�س.

-   ظهور بع�س املدونات واملواقع  العن�صرية التي تزرع الكراهية والعنف.

 - ت�صعف من قوة و�صائل الإعالم الحرتفية، باعتبار اأنها دائما تعطى �صعورا بالثقة يف 
معلوماتها لأنها مغلفة بالذاتية، وقارئها ي�صتطيع التعقيب على حمتوياتها.

اأنه  واحلقيقة  مدونا  حت�صبه  فمثال  احل��الت،  من  كثري  يف  امل�صتخدم  حقيقة  اإخفاء   -
مدونة، وحت�صبه من بلد واحلقيقة اأنه من بلد اآخر وهكذا.

- اأعطت الفر�صة للمغر�صني لن�صر اإ�صاءات �صد اآخرين وهم يف ماأمن من العقوبة، اإذ 
ليوجد حتى الآن قانون يف بلد عربي ينظم قواعد واأ�صول الن�صر على الإنرتنت.
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الف�صل ال�صابع

الهاتف املحمول والإعالم املعا�صر

  بح�صب تقرير الحتاد العاملي لالت�صالت يوجد 690 مليون ا�صرتاك يف الهواتف 
ن�صمة ح�صب اح�صائيات  يبلغ تعداد �صكانها 367 مليون  التي  العربية  بالدول  املحمولة 

الن�صف الأول من عام 2013، ي�صتخدم امل�صرتكون هذه التقنية اإعالميا.

• يف يوم الإثنني الثامن والع�صرين من مايو 2011 اندلع حريق يف جممع فيالجيو 	
مدر�صات  و4  تلميذا   14 مقتل  عن  اأ�صفر  الدوحة  القطرية  بالعا�صمة  التجاري 

ورجلي اإطفاء.

• يف يوم الثالثاء الثالثني من اأكتوبر 2012 لقي 23 �صخ�صا معظمهم من الن�صاء 	
باملنطقة  زف��اف  حفل  ح�صورهم  خالل  بالكهرباء  �صعقا  م�صرعهم  والأطفال 
ال�صرقية من املمكلة العربية ال�صعودية وذلك ب�صبب اإطالق اأعرية نارية يف الهواء 
اأعمدة  املقامة على  الفرح  الكهربائية ف�صقط على خيمة  الأ�صالك  اأحد  اأ�صابت 

معدنية مما ت�صبب يف احلادث. 

• واأ�صيب 	 تلميذًا حتفهم  ال�صابع ع�صر من نوفمرب 2012 لقي 52  ال�صبت  ويف يوم 
املعاهد  اأحد  اإلى  وهم يف طريقهم  بحافلتهم  قطار  ا�صطدام  اآخرون جراء   13

�لأزهرية يف م �أ�سيوط ب�سعيد م�سر. 

• يف يوم الثالثاء ال�صاد�س ع�صر من يناير 2012 لقي 19 جنديا م�صريا م�صرعهم 	
يف حادث قطار عند مدينة البدر�صني. 

التي بثت  الوحيدة  الإع��الم  الهاتف اجل��وال هو و�صيلة  الأح��داث كان  يف كل هذه 
وقوعها  حلظة  الأنحاء  كل  اإلى  فيديو  وم�صجلة  فوتوغرافيا  وم�صورة  مكتوبة  الأخبار 
و�صيلة  هو  اجلوال  اأن  ليتاأكد  الحرتافية،  التقليدية  الإع��الم  و�صائل  بها  تعلم  اأن  وقبل 
و�صيلة  اأمام  نحن  اإذن  ودقة.  �صدقا  والأك��رث  والأ�صمل  اخلرب  نقل  يف  الأ�صرع  الت�صال 
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اإعالم معا�صرة تناف�س بقوة الو�صائل العريقة وتتفوق عليها.  واملق�صود بالهاتف اجلوال 
هنا املوبايل والبالك بريي والآي فون والآي باد واجلالك�صي.

ي�صع  »ربنا  ال�صعبي  املثل  عليه  ينطبق  ال�صغري  اجلديد  الإعالمي  ال�صاحر  هذا   
�صره يف اأ�صعف خلقه«، فلو ترجمنا كلمات هذا املثل اإلى لغة الإعالم ميكننا القول باأن 
اجلوال هو و�صيلة الإت�صال الأ�صغر حجما، الأو�صع انت�صارا، الأكرث ا�صتخداما، الأقوى 
التليفزيون والراديو واجلريدة والإنرتنت، لأنه بب�صاطة  تاأثريا، يتفوق يف كل هذا على 
يجمع خ�صائ�س كل هذه الو�صائل وزيادة، ويقوم بالدور الذي تقوم به جمتمعة وزيادة، 
فلو وقع حادث اأمامك بطريق ال�صدفة واأنت يف مكان ما، و�صاألت عن ح�صور مرا�صلي 
التليفزيون والإذاعة ومندوبي ال�صحف باأجهزتهم واأدواتهم اإلى املكان فلن جتد منهم 
واأن��ت منهم معهم هذا  ف�صتجد اجلميع  معه هاتف حممول  �صاألت عمن  لو  اأما  اأح��دا، 
العادي، الآي فون، البالك بريي، الآي باد  واأ�صكاله املتعددة »اجلوال  باأجياله  الهاتف 
وغريهم«، ولي�س هذا فح�صب بل �صتفاجاأ اأن معظم من يف املوقع قد بثوا تفا�صيل احلدث 
به قنوات  تعلم  اأن  وا�صع قبل  وانت�صر اخلرب على نطاق  اأ�صدقائهم ومعارفهم،  اإلى كل 

التليفزيون وحمطات الإذاعة ودور ال�صحف.

الرئا�صة  انتخابات  خالل  الأنظار  لفتت  فعالة  اإع��الم  كو�صيلة  اجل��وال  برز  لقد 
الأمريكية عام 2008، عندما اعتمد باراك اأوباما على جهاز البالك بريي يف الت�صال 
ن بف�صل هذا  والتن�صيق مع قادة حملته النتخابية يف خمتلف الوليات الأمريكية، ومتكَّ
اجلهاز ال�صغري من التفوق على مناف�صه اجلمهوري جون ماكني يف ح�صد موؤيدين فكان 
الفوز مبن�صب الرئي�س، وبعدما دخل البيت الأبي�س طلب منه جهاز املخابرات ال�صي اآي 
اإيه عدم ا�صتخدام البالك بريي يف اإر�صال وا�صتقبال حمتوى ات�صايل هام لأنه غري اآمن، 
اإذ ميكن اأن تقع معلومات غاية يف ال�صرية باأيدي اأجهزة خمابرات دول معادية، اأو لدى 

جماعات الهكرز وقرا�صنة املعلومات.

منذ ذلك احلني �صطع جنم اجلوال بتقنياته التي ت�صهد تطورا �صاعة بعد �صاعة 
قت  ث النا�س عنها با�صتفا�صة، وتطرَّ كو�صيلة اإعالم لها مزاياها وخ�صائ�صها التي حتدَّ
حتقيقات  لن�صر  �صفحاتها  من  وا�صعة  م�صاحات  تفرد  فراحت  العاملية  ال�صحافة  اإليها 



- 197 -

وتقارير �صحفية مطولة تتناول اجلديد يف جمال ا�صتخدامه كو�صيلة اإعالم.

 �صحيح اأن  اجلوال ا�صتخدم قبل ذلك كو�صيلة اإعالم، ولكن لي�س على هذا النطاق 
الوا�صع الذي عليه الآن، واملرة الأولى التي ا�صتخدمت فيها تقنية التليفون املحمول يف 
اأحد  قام  عندما   1995 عام  يناير   7 يف  كانت  ال�صحفية  وال�صورة  اخلرب  نقل  جمال 
حمرري جملة تاميز الربيطانية ويدعى �صي جيلربت Cey Gilbert بكتابة خرب موجز 
و�لتقاط جمموعة �سور عن رحلته من لندن �إلى و��سنطن و�إر�سالها �إلى مقر �ملجلة بينما 
كان على منت الطائرة، ون�صرت املجلة ال�صور مع اخلرب على ال�صفحة الأولى وا�صتحقت 
اأكرث  من  وو�صيلة  لالأخبار  كم�صدر  املحمول  الهاتف  ت�صتخدم  �صحيفة  اأول  لقب  بذلك 
الو�صائل �صهولة و�صرعة لنقل املعلومة وال�صورة من موقع احلدث اإلى مقر ال�صحيفة، 

ولقد تبعتها يف ذلك جملة Newyourk Times يف يونيو عام 1995م.  

املحمول يف  الهاتف  لتقنية  الفعلية  املمار�صة  اأ�صبحت  الناجحة  التجربة  بعد هذه 
فتح حمررو  املثال  �صبيل  ال��دول، ففي م�صر على  كل  واقعًا مهنيًا يف  الإعالمي  احلقل 
عام  يونيو  يف  املحمولة  بهواتفهم  الر�صائل  �صناديق  ال�صحف  يف  الثقافية  ال�صفحات 
2004 ليجدوا فيها اأ�صماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والت�صجيعية قبل اأن يتم 
اإعالنها ر�صميًا يف موؤمتر �صحفي على ل�صان وزير الثقافة اآنذاك فاروق ح�صني، ح�صبما 
رقم   العدد  الدولة،  الإق��رتاع على جوائز  بعنوان غدًا  الأه��رام يف خرب  ذكرت �صحيفة 
42930، بتاريخ 2004/6/20، باب ثقافة وفنون،  كتبه عبد احل�صيب اخلناين. ومل يعد 
يوم مير دون اأن يتلقى حاملو الهواتف اأو تتلقى املوؤ�ص�صات الإعالمية املختلفة بوا�صطتها 
اأو�صع، وهكذا غريَّ هذا  بثها على نطاق  العاديني لإعادة  املواطنني  اأخبارا م�صورة من 
اأ�صبح  واملر�صل  اأ�صبح مر�صال  فامل�صتقبل  الت�صالية  العملية  اأدوار عنا�صر  اجلهاز من 

م�صتقبال.

ال�صباب  اإل��ى  بالن�صاء  م��رورًا  الأطفال  من  ب��دءا  يحملونه،  اجلميع  اأ�صبح  ولقد  
لت�صبح  اإمكاناته  تطورت  بعدما  خ�صو�صا  عنه  ال�صتغناء  بالإمكان  يعد  ومل  وال�صيوخ، 
كومبيوترية، وي�صتطيع حامله اإر�صال ع�صرات الر�صائل يف دقيقة واحدة اإلى جمموعة من 
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الأ�صخا�س يف اأماكن خمتلفة على وجه الأر�س اأو لنقل على وجه الب�صيطة لأنه جعل من 
هذه الكرة الأر�صية مرتامية الأطراف م�صاحة ب�صيطة.

واحتوت الف�صائيات هذا الهاتف ال�صغري رغم ما لديها من جتهيزات تكنولوجية 
الإعالمية،  خدماتها  يف  اإمكانيات  من  به  ياأتي  مبا  تاأتي  اأن  عن  عجزت  لأنها  عالية، 
فخ�ص�صت له قنوات وروابط ل�صتقبال الر�صائل من كل مكان ليتوا�صل النا�س عرب ما 
ي�صمى ر�صائل ال� SMS اأي Short Message Service وترجمتها خدمة الر�صائل الن�صية 
الق�صرية، اأو ر�صائل mms اأي Multi Message Service  اأي خدمة ر�صائل الو�صائط 

املتعددة. 

واأ�صبح مبقدور من ميتلك هاتفا حممول ويجيد كتابة اخلرب اأو ت�صوير احلدث اأن 
يقوم بدور املرا�صل ال�صحفي من بلد اإلى بلد، حتى ال�صحف والقنوات الإخبارية الآن 
تقدم مل�صرتكيها خدمة اإر�صال الأخبار عرب اجلوال حلظة وقوعها، وُيْنقل احلدث على 
الهواء مبا�صرة عرب �صا�صات اجلوال مع الأخبار الن�صية املر�صلة، لتتحقق طفرة اإعالمية 
اإن�صان  اأي  اأنه كما ي�صتطيع  اأي  “جوال الواقع”.  الواقع بوا�صطة  عاملية ت�صمى تلفزيون 
اأن ي�صتقبل الأخبار عرب هاتفه من هذه القناة اأو تلك، ي�صتطيع اأي�صا اأن ي�صور م�صاهد 
ي�صمى  تعبريًا عما  لتبثها  قنوات ف�صائية  اإلى  وير�صلها  التي يحياها،  كاملة من احلياة 
تلفزيون الواقع، ويتحدث مبا�صرة للم�صاهدين عرب برنامج �صكاي بي اأو فايرب دون ان 

ل اأعباء مالية.  يتحمَّ

ومما يتفرد به اجلوال عن غريه من و�صائل الإعالم املعا�صر اأنه ل يفارقنا اأبدا يف 
كل حالتنا، يف البيت والعمل وال�صارع، اإنه اآخر و�صيلة اإعالم ننظر فيها قبل اخللود اإلى 
اإعالم ننظر فيها عند ال�صتيقاظ من النوم، واإذا غبنا عنه لب�صع  النوم، واأول و�صيلة 
دقائق ثم عدنا اإليه ننظر فيه على الفور، خ�صية اأن تفوتنا ر�صالة اأو ات�صال تليفوين. ومنذ 
التوا�صل الجتماعي  تقنية  يوفره كالهما من  والآي فون وما  البالك بريي  ظهور جيل 

يعمد كثري من امل�صتخدمني اإلى ا�صطحابهما معهم يف الفرا�س خالل �صاعات النوم.

لو تاأملت اأفراد اأ�صرتك اأو من معك الآن �صتجد الواحد منهم لديه خطان اأو اأكرث 
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 service من خطوط �لهاتف �ملحمول، خ�سو�سا بعدما تعددت �ل�سركات �ملزودة للخدمة
املوبايل والبالك  امل�صتخدمني من يحمل  providers، ويف حالت عديدة جتد من بني 

بريي والآي فون والآي باد، ولقد تابع القراء حول العامل ق�صة مراهق ياباين باع كليته 
لتوفري ثمن اآي فون اأواآي باد،  اإنه انت�صار على نطاق وا�صع مل تبلغه و�صيلة اإعالم اأخرى.

لقد ا�صتطاع هذا اجلهاز الإعالمي ال�صغري خالل ما عرف بثورات الربيع العربي 
اأن يقوم مبا عجزت عنه الو�صائل الأخرى على مدى ع�صرات ال�صنني، ا�صتطاع امل�صاهمة 
طو�ل،  �سنو�ت  �حلكم  كر��سي  على  تربعت  �سيا�سية  �أنظمة  �إ�سقاط  يف  �أ�سا�سي  بدور 
والإطاحة بروؤ�صاء وحكام ع�ص�صوا يف ق�صور الرئا�صة ردحا طويال من الزمن، اإذ كان اأداة 
نافذة وفاعلة يف اأيادي املواطنني والثوار الذين التقطوا به اآلف ال�صور لالأحداث التي 
لوها على �صبكة الإنرتنت، و�صرعان ما التقطتها  وا�صتفادت منها  جتري يف بالدهم وحمَّ
القنوات الف�صائية كاجلزيرة والعربية بالدرجة الأولى عرب اإعادة بثها على �صا�صاتها، 
ويكفي للتدليل على فاعلية املوبايل كو�صيلة ات�صال اأنه دون غريه الذي ا�صتخدم لتوثيق 
خرب اإلقاء الثوار الليبيني القب�س على العقيد معمر القذايف والتنكيل به، وت�صجيل هذا 
اأنحاء الدنيا عرب �صبكة الإنرتنت، كما  اإلى  احلادث التاريخي بال�صوت وال�صورة وبثه 
��سُتْخِدم يف �لتقاط �آلف �ل�سور من �لثورة �ل�سورية بعد �أن منعت �ل�سلطات �لإعالميني 
احلي  البث  بوحدات  ت�صتبدله  اأن  يف  الف�صائية  القنوات  واأف��اد  الأح��داث،  متابعة  من 
واملبا�صر لتنقل بوا�صطته على الهواء مبا�صرة املظاهرات وما يدور يف املدن ال�صورية على 
وا بال�صبيحة نقال متزامنا مع حلظة حدوثها رغما عن  اأيدي اجلي�س وال�صرطة وما �ُصمُّ

احلكومة.

وميكن للقائمني بالت�صال واملتلقني على ال�صواء ا�صتخدام الهاتف املحمول يف جمع 
الأخبار وبثها وتداولها عرب عدة طرق اأهمها:

تقدم خدمات 1.  التي  املواقع  والتجول يف  الإنرتنت،  �صبكة  اإلى  بوا�صطته  الدخول   
اإخبارية مثل مواقع الف�صائيات وال�صحف وغريها.

 تبادل الكثري من الأخبار الغريبة واملثرية وال�صرية عرب خدمة الر�صائل، �صواء من 2. 
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�صخ�صيات جمهولة اأو معروفة، و�صواء كانت هذه الر�صائل �صمن خدمة الر�صائل 
الق�صرية اأو غريها.

عن 3.  والإع��الن  الأخبار  ببث  احلكومية  وغري  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بع�س  قيام   
خدماتها مثل تنظيم الندوات واملوؤمترات واإقامة احلفالت، ويجد ال�صحفيون يف 

كثري منها مادة �صحفية هامة  وذات معايري عالية.

 ا�صتقبال الأخبار العاجلة  من قبل املحطات التليفزيونية والإذاعية واملوؤ�ص�صات 4. 
ال�صحفية ووكالت الأنباء التي اأطلقت خدمة الأخبار العاجلة دون التقيد بوقت 

حمدد. 

 �لنخر�ط مع �لآخرين يف حو�ر�ت عرب �لدرد�سة و�مل�سنجر يتم �أثناءها بق�سد �أو 5. 
دون ق�صد البوح باأخبار ومعلومات جديدة حتمل يف طياتها قيما اإعالمية عالية.

- ا�صتقبال اآراء واقرتاحات و�صكاوي القراء عرب خدمة الر�صائل اأو حتى املكاملات 6. 
ما  وهذا  الأهمية،  من  كبرية  درجة  على  اأخبارًا  ما حتمل  كثريًا  التي  التليفونية 
ر�صائلهم  باإر�صال  القراء  ليقوم  معني  رقم  تخ�صي�س  اإلى  ال�صحف  بع�س  دفع 
اإليه، ويتم تكليف اأحد املحررين با�صتقبال هذه الر�صائل وتزويد اأق�صام التحرير 
املختلفة بها كل ح�صب تخ�ص�صه ملعاجلتها �صحفيًا، كما يحدث بالن�صبة لأق�صام 
الر�صد يف املحطات التليفزيونية والإذاعية، غري اأن ال�صحفي ل يجب اأن يتلقف 
اأي خرب ي�صله عرب خدمة ر�صائل الهاتف املحمول  ليقوم  بن�صره  قبل  اأن  يجري  
ات�صالته  مع  م�صادره  الوثيقة  للتاأكد  من  �صدق اخلرب اأو عدمه، واإل �صيكون 
كمن �صمع خربًا يف ال�صارع العام وقام بن�صره،  وهو  ما  ل  يجوز  من �صحفي  

يحرتم  مهنته  وقراءه.

مهارات ا�صتخدام اجلوال كو�صيلة اإعالم

مهارات  اكت�صاب  بالت�صال  القائم  من  يتطلب  اإعالم  كو�صيلة  اجلوال  ا�صتخدام 
اأن  مطلوبا  لي�س  اإذ  معقدة،  فغري  التقنية  للمهارات  وبالن�صبة  اإعالمية،  واأخرى  تقنية 
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اإليكرتونيا، بل يكفيه معرفة كيفية كتابة  اأو القائم بالت�صال مهند�صا  يكون امل�صتخدم 
كيفية  ثم  ومن  و�ل�ستوديو  و�لفيديو  �لكامري�  وخيار�ت  �ل�سور،  و�لتقاط  �لن�سو�س، 
و�لتقاط   �إليكرتوين،  �لربيد  �أو  �ملتعددة  �لو�سائط  ر�سائل  �أو  �لق�سرية  �لر�سائل  �إر�سال 

الإر�صال الإذاعي والتليفزيوين ودخول �صبكة الإنرتنت.

مهارات الت�صغيل:

ل يحتاج الأمر هنا �صرح كيفية اكت�صاب هذه املهارات لختالف اخليارات من جهاز 
اإلى اآخر، بل ومن جيل اإلى اآخر من اأجيال النوع الواحد، ف�صال عن اأن كل جهاز ُي�َصلَّم 
معه عند �صرائه دليل ا�صتخدام ) كتالوج اأو بري�صور ( به كيفية ت�صغيله وال�صتفادة من 
فتحنا  فلو  القائمة،  دائما من  الإنطالق  يكون  الأجهزة  كل  لكن يف  ومزاياه،  اإمكانياته 
قائمة اأي جهاز �صنجد بها الكثري من الأيقونات، وتوجد على �صبيل املثال اأيقونة با�صم 
الو�صائط، فلو فتحناها بتن�صيطها وال�صغط عليها �صنح�صل على نافذة اأخرى بها اأيقونات 
الإذاعة  اأيقونة  على  ولو �صغطنا  الكامريا،  وم�صغل فال�س  وامل�صجل  والإذاع��ة  للكامريا 
مثال نكون قد فتحنا جهاز الراديو وبتو�صيل �صماعات الأذن ميكننا اأن ن�صتمع اإلى اإحدى 
املحطات والتنقل من حمطة اإلى اأخرى، ولو �صغطنا على اأيقونة الكامريا �صوف متنحنا 
عدة خيار�ت بينها: �لتقاط �سور فوتوغر�فية، و�سع �لفيديو، و�سع �لت�سغيل �لليلي، و�سع 

الت�صل�صل، موؤقت ذاتي، ذهاب اإلى ال�صتوديو، ال�صبط، تعليمات.

ولو وقع �ختيارنا على خيار�لتقاط �سور فوتوغر�فية على �سبيل �ملثال فاإن �جلهاز 
)�ملوبايل( يتحول �إلى كامري� ميكن �لتقاط �ل�سور بها، و�أية �سورة يتم �لتقاطها تخزن 
اإلى  يتحول  فاإنه  فيديو  و�صع  على  اختيارنا  وقع  لو  اأما  ال�صتوديو،  ومبا�صرة يف  تلقائيا 
اإلى  واإر�صالها  ما  حلادثة  �صورا  التقط  الذي  ال�صحفي  يريد  وعندما  فيديو،  كامريا 
جريدته ما عليه �صوى الذهاب اإلى اأيقونة الأ�صتوديو وال�صغط عليها بعد تن�صيطها ليجد 
 Full( الفيديو   مقاطع  اأو   ،)still picture( الثابتة  ال�صور  بتخزين  قام  قد  اجلهاز 
Motion Pictures Video( اإذا كان قد �صور هذه املقاطع بعد و�صع الكامريا يف حالة 
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) و�صع الفيديو ( اأو ال�صور املتحركة ) Motion Pictures ( وعند ئذ يقوم بتن�صيط 
اإر�صالها بالو�صائط املتعددة   اإر�صالها وي�صغط على اخليارات ليختار  ال�صور التي يريد 
اأو كر�صالة ن�صية اأو اإمييل. وجتدر الإ�صارة هنا اإلى اأن طرق اإر�صال وا�صتقبال الر�صائل 
وال�صور ومقاطع الفيديو هي من احلالت املتغرية من جهاز اإلى اآخر ومن جيل اإلى جيل، 
وما على امل�صتخدم �صوى الرجوع اإلى دليل الت�صغيل الذي يقدمه الوكيل مع اجلهاز عند 

بيعه. 

مهارات حتريرية:

و�لتقاط  �خلربية  �لق�س�س  كتابة  يف  �ملوبايل  ��ستخد�م  �إلى  �لإعالميون  يلجاأ  ل 
اأحدهم خربا  اإل يف حالت ال�صرورة، كاأن ي�صادف  اإلى موؤ�ص�صاتهم  واإر�صالها  ال�صور 
ولن  الكامريا،  اأو  به  اخلا�س  الكومبيوتر  جهاز  معه  يكن  ومل  التاأخري  يحتمل  ل  مهما 
يتوانى  األ  عليه  احلالة  هذه  يف  املوؤ�ص�صة،  اإلى  الذهاب  اليومي  عمله  برنامج  يف  يكون 
كتابة اخلرب  قوالب  قالب من  اأف�صل  فاإن  ينجح يف مهمته  ولكي  املوبايل.  ا�صتخدام  يف 
ال�صحفي با�صتخدام املحمول هو قالب الهرم املقلوب، الذي يق�صي بح�صد اأهم املعلومات 
بكتابة  اإل  ت�صمح  ل  املحمول  اأجهزة  معظم  تقنية  لأن  ذلك  الكلمات،  من  عدد  اأقل  يف 

ن�صو�س حمدودة عدد الكلمات.

يجب اأن يركز القائم بالت�صال على الإجابة عن الت�صاوؤلت اخلم�س: ماذا، متى، 
ولكن يف احلالت  هنا،  لها  كيف فال جمال  ال�صوؤال  الإجابة عن  اأما  مل��اذا.  من،  اأي��ن، 
امللحة و�صديدة ال�صرورة ميكن اأن يجيب باإيجاز يف عدد اآخر من الر�صائل على اأن يكتب 
مع  )اإ�صافة(  كلمة  الأول��ى  بعد  ر�صالة  كل  بداية  ويف  )يتبع(  كلمة  ر�صالة  كل  نهاية  يف 
ت�صبقها  نف����صها )اإ�صافة 1( والر�صالة رقم 3  الر�صالة رقم )2(هي  رقم���ها، فمث������ال 

كلمة )اإ�صافة 2( وهكذا.
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الف�صل الثامن

قواعد املعلومات والإعالم املعا�صر

بات اأ�صاتذة وخرباء الإعالم يف الغرب يتعاملون مع قواعد البيانات على اأنها و�صيلة 
اإعالم، ل م�صدرا فقط من م�صادر املعلومات على عك�س ما هو �صائع يف الوطن العربي، 
ذلك لأنه ظهرت يف الغرب موؤ�ص�صات متخ�ص�صة فقط يف اإنتاج ون�صر قواعد البيانات 

توفرها كخدمة �إعالمية على غر�ر ن�ساط وكالت �لأنباء.

 وهذا امل�صطلح - اأق�صد قواعد املعلومات - ي�صري ب�صكل عام اإلى جماميع هائلة 
من املعلومات خمزونة يف اأجهزة الكومبيوتر، اأوعلى ا�صطوانات “ CD “ اأوفال�صات اأو 
و�صائل تخزين اأخرى، م�صنفة بح�صب املو�صوعات. والعديد من ال�صحف ت�صرتك يف هذه 
املجموعات اأو ت�صرتي ما يلزمها من معلوماتها، وقد اأعلنت منظمة اأو �صركة ويكيليك�س 
بع�س  �صارعت  وبالفعل  هامة،  وثيقة  األف  ومائتا  مليون  بها  معلومات  قاعدة  لديها  اأن 

ال�صحف والف�صائيات يف طول العامل وعر�صه اإلى �صراء ما يلزمها من هذه الوثائق .

 غري اأن هذا النوع من امل�صادر مل ي�صتخدم على نطاق وا�صع يف �صحافة واإعالم 
العامل الثالث بعك�س احلا�صل يف اأوروبا واأمريكا، ورمبا يعود ال�صبب يف ذلك اإلى عدم 
للتوزيع  ال�صيق  الأفق  اأ�صرية  اإذ لزالت  اإليها  ال�صحافة باحلاجة  ال�صعور من قبل هذه 
الورقي، اأو يعود اإلى عدم اإملام ال�صحفيني بكيفية ا�صتخدام احلا�صب الآيل اإملامًا كاماًل، 
اأو عدم اهتمام املوؤ�ص�صات املعنية باإنتاج مثل هذه القواعد، وهذا هو الحتمال الأرجح 

والأقرب اإلى ال�صحة.

الكثري من �صحف الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا تعني حمررين متخ�ص�صني 
يف كتابة املو�صوعات امل�صتقاة من قواعد املعلومات، وتعقد دورات تدريبية لل�صحفيني 
املبتدئني للتمر�س على هذا النوع من الكتابة ومن اأبرز الأ�صماء الالمعة يف هذا احلقل 

. San Jose Murcury News من التحرير ال�صحفي يل فلوير من �صحيفة
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يف اململكة املتحدة ن�صرت اإحدى ال�صحف حتقيقا يف عام 2010 عن اأكرث اأ�صماء 
املواليد اجلدد انت�صارا، وكان م�صدر املعلومات الأ�صا�صي لهذا التحقيق قواعد بيانات 
الأحوال املدنية يف وزارة الداخلية التي نطلق عليها يف بالدنا العربية �صجالت املواليد، 
وقد ك�صفت هذه البيانات اأن اأكرث الأ�صماء انت�صارا هو حممد، وكانت معلومات �صادمة 

ملجتمع غري م�صلم لأن حممد هو ا�صم نبي الإ�صالم.

اإجراء حتقيق �صحفي حول ظاهرة ما ولتكن ظاهرة  اإذن عندما يريد حمرر ما 
الطالق مثال والوقوف على ن�صب معدلتها مقارنة مبا كانت عليه يف ال�صنوات ال�صابقة 
فال غنى له عن قواعد بيانات املحاكم ال�صرعية، فيمكنه من خاللها الإحاطة بالأرقام 

احلقيقية واأ�صباب الظاهرة، ومن ثم اقرتاح احللول املنا�صبة.

ل على املحررين الو�صول اإلى قواعد البيانات يف اأية   وانت�صار �صبكة الإنرتنت �صهَّ
لت عليها  وزارة اأو موؤ�ص�صة حكومية لأن هذه اجلهات اأن�صاأت لها مواقع على ال�صبكة وحمَّ
كل بياناتها، فاإذا اأردت مثال كتابة حتقيق �صحفي حول خمالفات ال�صري فاإن البيانات 
متوفرة حتت اأ�صبعك واأنت جال�س اأمام جهاز احلا�صوب، ما عليك �صوى زيارة موقع وزارة 
الداخلية ومن خالله تذهب اإلى اإدارة املرور وهناك �صتجد ما تطمح اإليه من معلومات 
وما تبحث عنه من اأرقام، وقد قامت يل فوير حمررة قواعد البيانات يف �صحيفة �صان 
جوز مريكوري نيوز التي اأ�صرنا اإليها قبل قليل باإجراء حتقيق �صحفي ظريف حول اأكرث 

األوان ال�صيارات التي يرتكب �صائقوها خمالفات.

يف  الإغ��راق  بعدم  البيانات   قواعد  حم��رري  على  الف�صل  هذا  يف  ن�صدد  اأن  بقي 
الأرقام والإح�صائيات والن�صب املئوية، بل يجب ر�صدها يف جدول ثم يتولى الواحد منهم 
حتليلها بلغة �صحفية خفيفة، لأن لغة الأرقام واإن كانت هي احليوية يف جمال الإح�صاء 

فاإنها غري كذلك يف جمال التحرير الإعالمي )1(. 

ولأهداف جتارية خال�صة يف الوليات املتحدة الأمريكية والدول الأوروبية  ظهرت 
موؤ�ص�صات اإعالمية يقت�صر ن�صاطها على بيع قواعد املعلومات للم�صرتكني �صاأنها يف ذلك 

�صاأن وكالت الأنباء مع الفرق يف نوعية ال�صلعة.
كارول ريت�س: كتابة الأخبار والتقارير ال�صحفية، ترجمة عبد ال�صتار جواد، العني،دار الكتاب اجلامعي، 2002م، �س 612.  )1(
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الف�صل التا�صع

الو�صائط املتعددة والإعالم املعا�صر

وا�صتخدامها  املعلومات  اإلى  الو�صول  عملية  اأ�صبحت  الإنرتنت  �صبكة  ظهور  منذ 
املطبوع  الرقمي  اأ�صكاله  بكل  الإع��الم  اأو  العامة  املجالت  يف  �صواء  قبل  ذي  من  اأ�صهل 
وامل�صموع واملرئي، اإل اأن عملية التعامل مع الكم الهائل من املعلومات والقدرة على فهمها 
الأدوات  الإنرتنت تطور يف  لذا قد رافق تطور  اأمرا �صهال يف كثري من احل��الت،  لي�س 
ثم  ومن  املعلومات  كثافة  مع  التعامل  يف  ا�صتخدامها  ميكن  التي  والتقنيات  والأ�صاليب 
اإي�صالها اإلى امل�صتفيدين، وتعترب تقنية الو�صائط املتعددة من اأهم هذه التقنيات، مما 
دفع الكثري من كليات الإعالم والت�صال اجلماهريي اإلى فتح اأق�صام ل�صحافة الو�صائط 
اأو  العامة،  والعالقات  والتليفزيون  والإذاعة  والن�صر  ال�صحافة  اأق�صام  بجانب  املتعددة 
اعتماد مقررات درا�صية متعمقة ودقيقة يف هذا املجال، ذلك لأنها اأي الو�صائط املتعددة 
اأ�صبحت قا�صما م�صرتكا بني كل و�صائل الإعالم املعا�صر دون ا�صتثناء، وهذا ما دفعني 

لأن اأفرد لها هذا الف�صل املهم من هذا الكتاب.

تعريف الو�صائط املتعددة:

 الو�صائط املتعددة هي ترجمة عربية عن الكلمة الإجنليزية Multimedia، وهذه 
و�صائل،  اأو  و�صائط  اأي   media و  متعدد  اأي   multi لفظتني  من  تتكون  بدورها  الكلمة 
ومادة الو�صائط املتعددة يف جمال الإعالم عبارة عن منتج اإعالمي يت�صمن جمموعة 
من العنا�صر الأ�صا�صية هي الن�س، ال�صورة، ال�صوت، الر�صوم املتحركة، الفيديو، و عند 
اإ�صافة التفاعلية - اأي اإتاحة الفر�صة للمتلقي كي يبدي راأيه يف املحتوى - اإلى امل�صروع 
ت�صبح الو�صائط املتعددة التفاعلية Interactive Multimedia، و عند اإ�صافة طريقة 
التجوال داخل امل�صروع – اأي النتقال من من البداية اإلى الو�صط اأو النهاية - ي�صبح 
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 .)1( Hypermedia ا�صمها م�صروعا للو�صائط الفائقة

م�صحوبا  الن�س  يحوي  الذي  الوعاء  ذلك  باأنها  اأي�صا  املتعدة  الو�صائط  وتعرف 
قوة  من  يزيد  مما  خا�صة،  وتاثريات  و�صور  فيديوهات  من  احلية  واللقطات  بال�صوت 
مْتِزج  برامج  باأنها  تعرف كذلك  كما  وقت.  واأ�صرع  تكلفة  باأقل  املتلقي  العر�س وخدمة 
بني الكتابة وال�صور الثابتة واملتحركة والت�صجيالت ال�صوتية والر�صوم اخلطية لعر�س 

الر�صالة التي متكن املتلقي من التفاعل معها م�صتعينا باحلا�صوب.

اإنها دمج اأنظمة خمتلفة )حا�صوب ون�صو�س ومرئيات �صاكنة ومتحركة و�صوتيات 
وات�صال( يف نظام واحد يو�صع يف متناول املتلقي �صواء كان يف منزله اأو عمله اأو �صفره 
متكامل  نظام  يف  متعددة  اإمكانات  ا�صتعمال  له  تتيح  وتقنيات،  اأدوات  جمموعة  عرب 
ومت�صع ومتفاعل، يو�صع اآفاق ال�صتخدام من بيئة �صيقة اإلى بيئة ف�صيحة متعددة املزايا 

غري مرتبطة باملكان، م�صتفيدة يف ذلك من التطورات احلديثة باأ�صلوب �صهل. 

حول  كرث  كما  ت�صميتها  ح����ول  النق���ا�س  َك��رُث  التي  امل�صطلحات  من  والو�صائط 
تعريفها، فت�صمى الو�ص���ائط املتعددة، اأو الو�ص��ائط اجل����ديدة، اأو الو�ص���ائط املت����كاملة، 
واحلركة  الثابتة  وال�صور  البيانية  والر�صوم  واجل��داول  للن�صو�س  توظيف  فيها  وكلها 
و�صيط،  خالل  من  ومتكاملة  مندجمة  بكيفية  والفيديو  وال�ص���وت  املتحركة  والر�صوم 
وذلك لت��قدمي ر�ص�������الة توا�صلي���ة فعالة قادرة على تلبي���ة حاجات املت���لقي وتكيفه مع 

قدراته الإدراكية.  

خ�صائ�س الو�صائط املتعددة:

تتميز الو�صائط املتعددة بخوا�س عديدة منها:

:Integration 1- �لتكاملية

ولي�س  تفاعلي  ب�صكل  الواحد  الإط��ار  يف  و�صيطني  من  اأك��رث  ا�صتخدام  عن  عبارة 

)1(  لبنة التكروري: دليل الو�صائط الإعالمية املتعددة، فل�صطني، فل�صطني جمعية ال�صداقة، 2010، �س 84.
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م�صتقال، وحتى يتحقق التكامل ب�صكل جيد لبد من التقيد بعدة قواعد نذكر بع�صا 
منها:

	•ل يتكرر التعليق ال�صوتي لنف�س حمتوى الن�س املكتوب.
	•عدم ا�صتخدام ال�صوت منفردا دون م�صاحبة بع�س املواد الب�صرية مثل الر�صوم 
الربامج  تلك  مميزات  اأه��م  لأن  وذل��ك  الفيديو  لقطات  اأو  �صور  اأو  املتحركة 

ا�صتخدام اأكرث من حا�صة.

	•ليجوز التعليق ال�صوتي قبل ظهور ال�صورة.
	•عدم اجلمع بني و�صيلتني ب�صريتني يف نف�س الطار مثل عر�س ر�صوم متحركة يف 

نافذة ومقاطع من لقطات فيديو يف نافذة جماورة حتى ل يت�صتت فكر املتلقي.

حمدد  مفهوم  اأو  معينة  فكرة  عن  تتحدث  التي  الثابتة  والر�صوم  ال�صورة  ربط  •	
ملو�صوع  بالتتابع  يوحي  ذلك  لأن  متقطعة  غري  واحدة  مو�صيقية  خلفية  بوا�صطة 

واحد.

 the same عدم ا�صتخدام املوؤثرات ال�صوتية مع التعليق ال�صوتي مب�صتوى واحد•	
volume ولكن يجب اأن يكون �صوت املوؤثرات خفي�صا و�صوت التعليق عاليا.

:Interactivity 2- �لتفاعلية

التفاعل هو العالقة املتبادلة بني املتلقي من جهة وبني الر�صالة الإعالمية من جهة 
اأخرى، وكلما زاد التفاعل املطروح يف الربنامج كلما زادت كفاءته اإعالميا وزادت 

رغبة بقية املتلقني يف التعامل معه. 

:Diversity 3- �لتنوع

توفر عرو�س الو�صائط املتعددة بيئة معلوماتية متنوعة يجد فيها كل متلق ما ينا�صبه.

:Globality 4 - �لكونية

تتيح تكنولوجيا الو�صائط املتعددة للمتلقي الو�صول اإلى نطاق جغرايف غري حمدود 
املدى، فيتعامل مع املعلومات علي م�صتوي اأكرب من م�صتوي املادة الإعالمية املحلية، 
وتتيح له الت�صال ب�صبكة الإنرتنت للح�صول علي ما يحتاجه من معلومات اإ�صافية. 
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 :Timing 5- �لتز�من

برنامج  املوجودة يف  املختلفة  العنا�صر  تداخل  توقيتات  يعني منا�صبة  التزامن هنا 
اأن  الو�صائط املتعددة، كاأن تظهر �صورة يف خط متواز مع التعليق عليها، و يراعي 
تتوافق �صرعة العر�س والتزامن مع اإمكانات املتلقي مما ي�صاعد علي حتقيق خا�صيتي 

التكامل والتفاعل.

 :Accessibility 6- �لإتاحة

اإتاحة عرو�س الو�صائط املتعددة يف الوقت الذي يحتاج فيه املتلقي التعامل  وتعني 
معها، وتتطلب هذه اخلا�صية ت�صميم واإنتاج املزيد منها بحيث ت�صمل معظم املواد 

التي تتطلب تف�صريا وتو�صيحا  يف الو�صائل الإعالمية املختلفة.

ا�صتخدامات الو�صائط املتعددة يف الإعالم:

و�صائل  يف  ا�صتخدامها  هو  هنا  يهمنا  وما  كثرية  ا�صتخدامات  املتعددة  للو�صائط 
الإعالم.

الق�ص�س  تو�صيح  من  ملزيد  الأخبار  ن�صرات  يف  دائما  ت�صتخدم  التليفزيون  ففي 
رئي�صي يف  ب�صكل  ت�صتخدم  كما  الأح��داث،  مواقع  �صور من  لها  تتوفر  التي مل  اخلربية 
الربامج الوثائقية والت�صجيلية التي ل تعدو اأن تكون و�صائط متعددة، وكذلك يف الربامج 
ل  مَّ الإر�صادية وبرامج التوعية والتعليمية مبختلف اأنواعها. وتعر�س على ال�صا�صة كما حُتَ

على مواقع املحطات بال�صبكة العنكبوتية.

ويف الإذاعة حيث العتماد على حا�صة ال�صمع فقط يكون ا�صتخدام الو�صائط املتعددة 
حمدودا من خالل عن�صر ال�صوت يف �صكل تعليق اأو موؤثرات �صوتية تكمل مع التعليق اأو 
املقطع ال�صوتي الر�صالة الإعالمية، لكن مل ت�صاأ املحطات الإذاعية اإل اأن ت�صتفيد فائدة 
مواقعها  العنا�صرعلى  مكتملة  منها  الكثري  ل  فُتحمِّ املتعددة  الو�صائط  تقنية  من  كاملة 

الإليكرتونية.
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ط هي �لأخرى يف هذه �لتقنية، �إذ خ�س�ست �أق�ساما بعينها  �أما �ل�سحافة فلم ُتَفرِّ
لإنتاج حمتوى اإعالمي تتوفر فيه كل عنا�صر الو�صائط وحتملها كذلك على مواقعها، اأو 

تقوم بتوزيعها على اجلمهوريف اأقرا�س مدجمة مع الن�صخ الورقية.

 واأق�صام العالقات العامة يف الوزارات واملوؤ�ص�صات املختلفة وجدت يف اإنتاج الو�صائط 
وتوزيعها و�صيلة فعالة يف التعريف بالإجنازات التي حتققها تلك الوزارات واملوؤ�ص�صات، 
فتقوم من خالل وحدات اإنتاج �صمن هيكلها التنظيمي اأوعرب تكليف �صركات متخ�ص�صة 

باإنتاج ع�صرات الربامج. 

برامج اإنتاج الو�صائط املتعددة

الثابتة  وال�صور  املكتوب  الن�س  بني  متزج  اإلتي  هي  املتعددة  الو�صائط  وبرامج 
واملتحركة والت�صجيالت ال�صوتية والر�صومات اخلطية لتوؤلف ر�صالة اإعالمية م�صتوفية 
�ليوم  منها  موجود  هو  ما  �أن  متجددة  بو�سف  و�أق�سد  ومتجددة،  متنوعة  �ل�سروط 
ميكن اأن يختفي مع طرح منتج جديد غدا، مثلما هي احلال مع اأجهزة احلا�صب الآيل 
والهواتف املحمولة وبراجمها، لكن من باب تقريب ال�صورة اإلى الأذهان اأقت�صر على 
ذكر جمموعة من هذه الربامج التي ت�صتعني بها موؤ�ص�صات الإعالم ال�صمعي والب�صري 
واملقروء و�صركات الإنتاج الفني، فمن هذه الربامج على �صبيل املثال ل احل�صر ما يلي:

Final cut pro xy

هو الربنامج الأ�صا�صي امل�صتخدم حاليا يف معظم القنوات الف�صائية العربية لعمل 
املونتاج وت�صنيع الأفالم حاليا.

Power point

بوا�صطة هذا  الربنامج ميكن دمج الن�صو�س مع ال�صور والفيديو وتاأثريات احلركة 
وال�صوت، ويتيح كذلك ابتكار ت�صميمات وموؤثرات تو�صيحية .
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 Video Master: Joiner،Splitter

كليب  فيديو  اأغنيات  مع  والفالم، ودجمها  الفيديو  بتقطيع  الربنامج خا�س  هذا 
واأية فيديوهات اأخري ب�صهولة.

 Video Edit Magic Express

اأن من مل يعمل عليه من قبل ميكنه ا�صتخدامه  برنامج �صهل ال�صتخدام لدرجة 
التي يزود امل�صتخدم بها، وبوا�صطته ميكن  تقطيع  اتباع اخلطوات والتعليمات  مبجرد 
ن امل�صتخدم من اإمكانية  وحتريرمقاطع  الفيديو والأفالم واأغاين الفيديو كليب، كما ميكِّ

ا�صافة مقاطع اأخرى.

 Ulead Media Studio Pro

بوا�صطة هذا الربنامج ت�صتطيع اأن تدمج ع�صرين مقطعا وتدمج اأفالما واأغنيات، 
وت�صيف اإليها الكثري من ال�صور مع اإمكانية الكتابة على الفيديو وهذا مهم جدا للعاملني 

يف جمال �صحافة الو�صائط املتعددة واملواقع الإليكرتونية واملدونني )1(.

 VideoThang

ي�صتخدم يف اإن�صاء وحترير الفيديو اخلا�س بك كمواطن اإعالمي، اأي الذي قمت 
اأنت بت�صويره واإنتاجه ولي�س الذي حملته من موقع اأو ح�صلت عليه من اإنتاج الغري؛ ومن 
ثم ت�صتطيع اأن حتمله ب�صهولة على �صبكة الإنرتنت وت�صاركه مع اأ�صدقائك على ح�صابك 
اخلا�س، وميكنك بوا�صطة هذه الأداة الرقمية حترير اأفالمك بكل �صهولة دون تعقيدات 

الربامج الأخرى )2(.

AviDemux

وتغيري  فيديو  مقاطع  ودمج  تقطيع  عمليات  اإج��راء  من  والإعالمي   الفني  ن  ميكِّ
ال�صيغ، كما يدعم بع�س ال�صيغ مثل  AVI، DVD، MP4، ASF   وي�صتخدم الربنامج 

)1( عبد الوهاب رم�صان: تاأليف الو�صائط املتجددة، القاهرة، حور�س للن�صر، 2013، �س 129.
)2( �صاكر عبد الفتاح: فن املونتاج، القاهرة، حو�س للن�صر، 2011، �س 9.
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وتقطيعها  وحفظها  ال�صيغ  لت�صغيل    codecs الكوداك  من  خا�صة  وجمموعة  ت�صكيلة 
بو�صوح ونقاء يف ال�صوت وال�صورة 

 Wave Splitter

 wav Wave Splitter ي�صاعد على اقتطاع جزء من ملف �صوتي ب�صيغة  برنامج 
وحفظه بدون حتميله يف الذاكرة.

والتفاعل مع هذه الربامج يتم بطبيعة احلال من خالل ال�صتعانة باحلا�صب الآيل.

برامج ت�صغيل الو�صائط املتعددة:

من برامج ت�صغيل هذه الو�صائط، برنامج Media Player وبرنامج م�صمم احلركة 
Movie Maker وبرنامج كويك تامي. 

برامج تاأليف الو�صائط املتعددة 

الو�صائط  مل�صروع  عمل  فريق  اأو  �صخ�س  قبل  من  تاأليفها  مت  التي  الربامج  هي 
 3D studio Max ماك�س  ا�صتوديو  برنامج  ومنها  وفعالية  قوة  اأك��رث  وتكون  املتعددة 
وبرنامج دايركتور Director وبرنامج اثروير Author Ware وهذه الربامج منها ما 
ال�صينمائية  واخلدع  الفيديو  واأفالم  املتحركة  والر�صوم  والإعالن  للدعاية  ت�صميمه  مت 
واألعاب الكومبيوتر واأفالم اخليال العلمي ومنها ما خ�ص�س للمدر�صني لأغرا�س التعليم. 

برامج عرو�س الو�صائط املتعددة 

هذه الربامج تتيح عر�س الأفكار بطريقة منطقية ومت�صل�صلة وتعطي فر�صة لالإبداع 
الفني عن طريق ا�صتخدام مكتبات ال�صور والر�صوم واملوؤثرات ال�صوتية ولقطات الفيديو 
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هذه  ومن  عليها  �لإ�ساءة  �جتاه  وتعديل  وتلوينها  �لكتابة  خطوط  جت�سيم  يف  و�لتحكم 
 Harvard جرافيك�س  هارفارد  وبرنامج   Power Point بوربوينت  برنامج  الربامج: 

Graphics

عنا�صر الر�صالة الإعالمية متعددة الو�صائط

على  تعمل  اأنها  املتعددة  الو�صائط  عنا�صر  املت�صمنة  الإعالمية  الر�صالة  مييز 
اإثارة العيون والآذان، وهذا مينحها ميزة  التاأثري على العقول، لأنها ت�صم مزيجا من 
الن�صو�س املكتوبة والر�صومات والأ�صوات واملو�صيقى والر�صوم املتحركة وال�صور الثابتة 
واملتحركة، وميكن تقدميها للمتلقي عن طريق الكمبيوتر اأو اأي و�صيلة اإلكرتونية اأخرى 
كاجلوال، ولكي توؤدي ر�صالة الو�صائط  املتعددة الهدف املن�صود منها لبد من مراعاة 

توفر التكوينات اأو العنا�صر التالية يف بنيتها: 

 :Texts الن�صو�س اللغوية•	

من  ويتكون  الإليكرتونية،  ال�صحيفة  فى  ا�صتخداما  الو�صائط  اأك��رث  الن�س  يعد 
الكلمات والأرقام و الرموز وعالمات الرتقيم. وفى اأى ت�صميم للو�صائط املتعددة لبد 
للن�س  ي�صكل بديال  اأو �صور ل  اأن وجود ن�س م�صموع  اإذ  املكتوب  الن�س  ا�صتخدام  من 

املكتوب بل يتكامل معه لإي�صال املعانى.

ومقاطع  ال�صور  بعناية  يطالع  اأن  الن�س  هذا  كتابة  يتولى  الذي  ال�صحفي  وعلى 
�صارحا  يكون  ع��ادة  فالن�س  التكرار،  �صرك  يف  يقع  ل  لكي  لن�صه  امل�صاحبة  الفيديو 
للجوانب غري الظاهرة يف تفا�صيل ال�صورة، ولي�س ملا تعر�صه ال�صورة، وكلما كان الن�س 

خمت�صرا ودالًّ كان اأوقع واأبلغ تاأثريا.

ومن يت����ولى كتابة الن�ص���و�س يف ر�ص���الة الو�ص��ائط املتع���ددة اإذا ما كانت فيلما 
ال�ص���يناريو، من حي����ث  ي�����كون ملما بقواعد كت����ابة  تق���ريرا ع�������ادة ما  اأو  ت�صجيلي�����ا 
اأم نهارا،  ال����وقت لي����ال  اإذا ك����ان  ترتيب امل�ص��������اهد ترتيب���ا منطقي���ا، وحت����ديد م���ا 
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وما اإذا كان الت�صوير داخليا اأم خارجيا.

 :Sound ال�صوت•	

ال�صوت من اأكرث مكونات الو�صائط املتعددة ا�صتخداما، ول يت�صور عر�س ر�صالة 
اأحاديث  اأيا كان حمتواها دون وجود عن�صر ال�صوت، وهو عبارة عن  و�صائط متعددة 
يكون  اأو  مكتوبا،  ن�صا  يقراأ  املذيع  �صوت  يكون  وقد  لغة،  باأى  متخ�ص�صني  اأو  مل�صئولني 
الأمثل  ال�صتخدام  ال�صوت  وا�صتخدام  اخلا�صة،  كاملوؤثرات  �صوتية  نربات  اأو  مو�صيقى 

يجعل عرو�س الو�صائط املتعددة فعالة.

مرتجم  عمل  هناك  يكون  عندما  فمثال  ال�صتخدام،  هذا  حتكم  قواعد  وهناك 
تتحدث فيه امراأة اأجنبية يجب اأن يقراأ الن�س املرتجم اإلى العربية امراأة ل رجل، واإذا 

كان رجل كبري فرجل كبري وهكذا، ويجب اأن يكون ال�صوت نقيا.

:Graphics الر�صوم اخلطية•	

هى تعبري�ت تكوينية باخلطوط و�لأ�سكال تظهر فى �سورة جم�سمات بيانية خطية 
تكون  وقد  وامللونة.  املظللة  بالر�صومات  اأو  بالأعمدة  تكوينية  تعبريات  اأو  دائرية،  اأو 
خرائط م�صارية تتبعية، اأو ر�صوم تو�صيحية اأو لوحات زيتية اأو ر�صوم كاريكاتورية، وقد 
تكون منتجة بالكمبيوتر اأو مدخلة با�صتخدام الوحدات امللحقة به، وتخزن بحيث ميكن 

تعديلها وا�صرتجاعها.

:Still Images  ال�صور الثابتة•	

يق�صد بها ال�صور الفوتوغرافية اأواللوحات املر�صومة اأو التي مت ت�صكيلها بوا�صطة 
برامج اجلرافيك�س،  يتم العتماد عليها ل�صرح الأفكار اأو عر�س املعلومات لزيادة متعة 

امل�صاهدة واأحيانا لال�صتغناء عن م�صاحات من الن�س )1(.

احلا�صوب  ومكونات  وبرامج  تقنيات  الى  ي�صري  اجلرافيك�س(  )ر�صوم  وم�صطلح 
اأنه  اأي  وعر�صها،  وتعديلها  رقميا  املتحركة  غري  ال�صور  اإن�صاء  يف  امل�صتخدمة  املادية 

)1( اأحمد ال�صرييف: ال�صورة الرقمية، القاهرة، النه�صة للطباعة،207، �س 113.
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الأ�صا�س الذي يرتكز عليه عر�س الر�صومات والن�صو�س املتحركة وهو يف حقيقة الأمر 
تقنية الت�صغيل جلميع العنا�صر املرئية للو�صائط املتعددة.

 وبرامج اجلرافيك�س نوعان: الأول يتعامل مع ال�صور النقطية باملعاجلة اأو الر�صم، 
والثاين برامج متخ�ص�صة يف اإعداد ال�صفحات والخراج والر�صم.

اأوافرتا�صية، تتاألف من مكونني ميثالن حمتواها  اأكانت واقعية   وال�صورة، �صواء 
اأولهما: عنا�صر ال�صورة، وهى ال�صمات املرئية مثل ال�صكل  واللون  التقنى واملو�صوعى 
واخلط وامللم�س وامل�صاحة وغريها، و ثانيهما ما ي�صعر به امل�صتخدم دون اأن يكون ملمو�صا 

مثل التزان و البعد والنظام والإيقاع.

 :Animation الر�صوم املتحركة•	

ي�صتخدم الكمبيوتر فى اإنتاج الر�صوم املتحركة بنف�س الأ�صلوب التقليدى، فيتم فى 
فى  الر�صوم  اأدوات  اأو  خ�صائ�س  با�صتخدام  وتكوينه  وتعديله  اأولى  �صكل  ر�صم  البداية 
الكمبيوتر. وبوا�صطة برامج الر�صوم املتحركة يتم التحكم فى حتريكها ب�صرعة معينة 
اأو من نقطة اإلى اأخرى على ال�صا�صة، وذلك باإحداث تغيريات مطلوبة فى ال�صكل اأثناء 

حركته.

ومن اأهم الربامج التي ت�صتخدم هنا برنامج اأونك�س 2 من ت�صميم �صركة �صيلكون 
اإطار  اأحداثه يف  تدور  الذي  الأخري  التخيل  فيلم  ا�صتخدم يف �صناعة  الذي  جرافيك�س 
اخليال العلمي عام 2050، حيث حتاول جمموعة من الأ�صخا�س الت�صدي ملحاولة احتالل 
ن التقنيني من احل�صول على  كوكب الأر�س من قبل كائنات جمهولة، فالربنامج قد مكِّ
وحركة  وجوههم  وتعبريات  ال�صخ�صيات  ب�صرة  لون  ت�صميم  يف  الدقة  من  درجة  اأعلى 

النفعالت وزيادة التجاعيد الفرتا�صية عليها.

 :Motion Pictures ال�صور املتحركة•	

تظهر فى �صورة لقطات فيلمية متحركة �صجلت بكامريا رقمية، و تتعدد م�صادر 
هذا النوع من ال�صور لت�صمل مقاطع الفيديو وعرو�س التليفزيون والأفالم ال�صينمائية 
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واإبطائها  كاإ�صراعها  حركتها   يف  التحكم  ميكن  اللقطات  وهذه  الفيديو،  وا�صطوانات 
واإيقافها واإرجاعها.

 :Full Motion Pictures Video صور الفيديو�•	

يقوم عر�صها على نظام ت�صجيل ونقل املعلومات بطريقة حتويل ال�صور الب�صرية 
اإلى اإ�صارات كهربائية تناظرية، ثم حتويلها اإلى اإ�صارات رقمية للتعامل معها من خالل 
الكمبيوتر، وميكن اإذاعتها فى نف�س الوقت اأو بعد ت�صجيلها على �صريط فيديو لي�صبح 
عرب  الهواء  على  اإر�صالها  اأو  ال��رتدد،  عالية  موجات  با�صتخدام  م�صاهدتها  ال�صهل  من 

الأ�صالك اإلى دوائر تليفزيونية مغلقة.

 Video ل على دي�صكات الفيديو  وهذه الإ�صارات حتمل ال�صوت وال�صورة معا وُت�صجَّ
Disks التى تعترب و�صيطا لتخزين املعلومات. وفى الوقت احلالى ميكن نقل �صور حية من 

الفيديو اإلى �صا�صات الكمبيوتر ودجمها �صمن برامج الو�صائط املتعددة، ولكن يالحظ 
اأن لقطات الفيديو حتتاج اإلى اإمكانيات اأ�صخم و�صرعات عالية و�صعة تخزينية اأكرب.

:Virtual Reality احلقيقة الفرتا�صية•	

التى تتج�صد �صمن عرو�س الو�صائط املتعددة فى اإظهار الأ�صياء الثابتة واملتحركة 
كاأنها فى عاملها احلقيقى من حيث جت�صيدها و حركتها والإح�صا�س بها كما هي احلال 

يف اأفالم التخيل الأخري، العني الذهبية، ال�صبكة، امل�صفوفة.

مراحل اإنتاج الر�صالة ذات الو�صائط املتعددة:

عملية اإنتاج مادة اإعالمية اأو عمل فني يدخل يف بنيته وتكويناته عنا�صر الو�صائط 
املتعددة لبد اأن متر بعدة مراحل هي:

plan التخطيط -

Design مرحلة الت�صميم -

Production مرحلة النتاج -
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Programming مرحلة الربجمة -

Product Testing مرحلة اختبار املنتج -

وهناك من يرى هذه املراحل كالتايل:

كامل  ت�صور  و�صع  فيها  يتم   :Design  &  Analysis والتحليل  الت�صميم  مرحلة   -1
الأهداف،  وحتديد  الحتياجات،  كتقدير  فرعية  خطوات  عدة  وتت�صمن  للم�صروع، 

وطرق العر�س.

2 - مرحلة ت�صميم ال�صيناريو Scenario Design: يتم فيها حتويل ما مت ت�صميمه اإلى 
اإجراءات تف�صيلية م�صجلة على الورق.

3 - مرحلة التنفيذ Executing: وهي مرحلة النتاج الفعلي والتي يتم فيها اختيار نظام 
التاأليف املنا�صب وتوفري الأجهزة املطلوبة والتجريب املبدئي. 

فريق اإنتاج الو�صائط املتعددة

اإن عددا قليال ل ميكنه القيام مبهمة اإنتاج الو�صائط املتعددة، بل يكلف بها كادر 
ب�صري متمكن من ثالث جمموعات:

اأو �صيناريو قابل  اإعالمي  اإلى ن�س  العلمية  املادة  يتولى حتويل  الذي  الت�صميم:   فريق 
لالإنتاج، ويقوده معد املادة العلمية اأو املوؤلف وي�صم  كاتب الن�س )ال�صيناري�صت( 

اإن مل يكن هو املعد وخبريا اإعالميا.

فريق التنفيذ: الذي يتولى حتويل الن�س اإلى برنامج �صوت و �صورة ثابتة اأو متحركة، 
والر�صام  الإ�صاءة  ومهند�س  ال�صوت  ومهند�س  امل�صور  وي�صم  املخرج  ويقوده 
و�خلطاط وم�سغل كمبيوتر وخبري �لقطع و�لرتكيب )�ملونتري( �لذي يقوم باملونتاج 

والق�س والرتكيب واإعادة الطبع.

فريق الإنتاج: يقوده املنتج ومهمته توفري ميزانية الإنتاج.
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 مهارات روؤ�صاء الفرق

:Script Writer كاتب �لن�س �أو �ملعد

هو املوؤلف اأو حمرر الن�س الأ�صلي للمحتوى و الذي يبقى مرافقا جلميع اأع�صاء 
كتابة  املحتوى،  كتابة  مهامه:  جملة  من  و  التوزيع.  وحتى  الن�س  كتابة  منذ  الفريق 

ال�صيناريو، اختيار �صكل احلروف واأنواعها واأحجامها.

وفيما يتعلق مبوؤهالته العلمية فيجب اأن يكون حا�صال على موؤهل اأكادميي جامعي 
ل يقل عن البكالوريو�س يف جمال التخ�ص�س، اإذ مل يعد من املقبول يف ع�صر يعترب فيه 
الإعالم �صالحا قويا الكتفاء بدورات تدريبية، وفيما يتعلق بخرباته العملية فيجب اأن 
يكون ذا معرفة و خربة يف جمال ال�صيناريو، ومتقنا للغة التي �صيكتب بها الن�س، م�صتعدا 

للتعاون والعمل بروح الفريق مع بقية زمالئة، متقبال النقد.

:Director ملخرج�

اآلت  يعزفون على  الذين  املو�صيقية  الفرقة  اأفراد  ين�صق بني  الذي  كاملاي�صرتو  هو 
النهائي  الت�صور  ي�صع  الذي  وهو  جميلة،  مو�صيقية  مقطوعة  للجمهور  ليقدم  خمتلفة 
للمنتج، ويكلف كل ع�صو يف الفريق بلقيام بدوره ح�صب املعايري التي تخدم فكرته ويتميز 
التوا�صع،  التعاون،  حب  واملونتاج،  والربجمة  والت�صوير  ال�صوتيات  يف  كافية  خربة  ب�: 

ح�صن اخللق باعتبار اأن املخرجني يف الغالب م�صدودو الأع�صاب.

: Producer ملنتج�

عاتقه  على  يحمل  الفريق،  اأع�صاء  جميع  بني  الو�صل  وهمزة  الربنامج  مدير  هو 
م�صوؤولية الإنتاج وفقا للجدول الزمني وامليزانية، ويجب اأن تتوفر فيه: خربة كافية يف 
جمال اإنتاج برامج الو�صائط املتعددة، مهارات يف الإدارة العامة، القدرة على الت�صال 

باأع�صاء فريق الإنتاج، �صمان جناح العمل.اأما مهامه فهي:

• التخطيط الزمني ووو�صع امليزانية التقديرية اأو التكلفة املالية.	

• توزيع املهمات على اأع�صاء الفريق.	
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• اإدارة جل�صات العمل والتوجيه اليومي )1(.	

:Production Assistant م�ساعد �لإنتاج

وظيفته تكون حيث يكون �لن�ساط و�لعمل و�لإنتاج �لفني، ومن �أبرز مهامه:

• متابعة البيانات مع املنتج.	

• حل امل�صكالت و�صمان التنظيم.	

• التاأكد من قيام اأع�صاء الفريق مبهامهم يف يف املواعيد املحددة ح�صب اخلطة.	

• عر�س تلك املهام يف جل�صات م�صجلة )2(.	

يتولى حتديد مواعيد مقابلة  فاإنه  اإلى م�صور فوتوغرايف  الفريق  لو احتاج  فمثال 
للم�صورين ومن ثم عمل الرتتيبات الالزمة للت�صوير كتجهيز املكان.

م�صممو الو�صائط املتعددة:

فريق اإنتاج الو�صائط املتعددة لي�س بالعدد القليل نظرا لتعدد املهام، واأهم اأع�صائه 
هم:

- م�صمم الن�س املكتوب وزخرفته.

- م�صمم الر�صوم املتحركة.

- م�صمم ال�صور املتحركة اأو اأخ�صائي الفيديو امل�صئول عن اللقطات وو�صعها.

- م�صمم املو�صيقى الت�صويرية اأو اأخ�صائي ال�صوت.

- م�صمم الربجميات لختيار الربامج امل�صاعدة يف الإنتاج.

- م�صمم املحتوى املعلوماتي الذي يتعامل مع املادة املقدمة و يتاأكد من و�صوحها.
)1( �صامل ناجي: النتاج املرئي، عمان، العقبة للن�صر 2006، �س 128.

)2( خالد ال�صنقيطي: الو�صائط اجلديدة، بريوت، اجلبل للن�صر والتوزيع، 2012، �س 21.
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التغذية  تقدمي  كيفية  يحدد  وال��ذي  املعلومات(  مدعم  الراجعة)  التغذية  م�صمم   -  
الراجعة، و اختيار و�صائل العر�س املنا�صبة التي يتاألف منها الربنامج يف النهاية.

امل�صتخدم  فيها  يتعامل  التي  امل�صارات  ت�صميم  على  يعمل  ال��ذي  الت�صال  م�صمم   -
النهائي مع الربنامج.

- م�صمم الربنامج الذي يتولى النظرة الب�صرية ال�صاملة للم�صروع وت�صميم الربنامج، 
وُيظِهر فكرَة الق�صة و بناءها الأ�صا�صي من قبل الكاتب، و كيفية التفاعل والتنا�صق 

بني ما �صيتم عر�صه من �صور ون�صو�س ومو�صيقى وغريها.

- املربمج Programmer: مهمته ا�صتخدام نظم التاأليف لو�صع كل عن�صر من عنا�صر 
عر�س  لأ�صاليب  الرتميز  وظيفة  اإلى  اإ�صافة  املنا�صب،  مكانه  يف  املتعددة  الو�صائط 
عنا�صر الو�صائط، وهذا يعني اأن يعمل باإحدى لغات الربجمة التي ت�صاعده يف اإنتاج 

الربجمية.

خبري  فهو  ف�صلها،  اأو  الربجمية  جناح  يف  احلا�صم  العامل  هي  املربمج  مهارة  اإن 
الكمبيوتر الذي يكتب و ي�صتخدم برامج التاأليف ليحقق روؤية الكاتب و امل�صمم و باقي 

اأع�صاء فريق الإنتاج، ليظهرها حقيقة على �صا�صة الكمبيوتر.

- م�صور الفيديو  Video Man: الذي يتولى ت�صوير لقطات الفيديو وي�صرتك مع فريق 
الإنتاج يف و�صع اللقطات يف اأماكنها املنا�صبة من الربنامج، ويتمتع باملهارة يف نقل 

ال�صور اإلى اأجهزة الكمبيوتر با�صتخدام الربامج املخ�ص�صة لذلك.

- منتج ال�صوت  Audio Producer، ومهامه هي:

• اختيار املو�صيقى املنا�صبة.	

• ن ال�صور الثابتة اإذا لزم الأمر.	 اإ�صافة موؤثرات ال�صوت التي حُت�صِّ

• ت�صجيل الق�صة.	

• حتويل م�صارات ال�صوت على �صريط الت�صجيل اإلى ملفات رقمية على الكمبيوتر 	
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لإ�صافتها اإلى الربنامج.

وهو   :)Electronic Graphics Producer الإليكرتونية  التخطيطية  الر�صوم  منتج   -
وطباعة احلروف  املدرجة  والأر�صيات  والرتكيبات  الإليكرتونية  الر�صوم  ن  يكوِّ الذي 
وال�صور الفوتوغرافية على ال�صا�صة لتكمل الربنامج، وله اأن يبتكر لقطة من الر�صم 
اإنتاج ال�صا�صات املفردة لالآخرين الذين يجهزون  دها ثم يرتك  اأو يحدِّ التخطيطي، 

وا الر�صم الإليكرتوين للربنامج. الت�صميم املبدئي، اأويحددونه ِلُيِعدُّ

- متخ�ص�س �صبط ال�صورة الثابتة Image Capture Specialist: ومن مهامه: �صبط 
من  كجزء  اأو  كاملة  ك�صورة  لتعر�س  الرقمي،  ال�صكل  اإلى  حتويلها  و  الثابتة  ال�صور 

�صا�صة خمتلطة من الر�صومات التخطيطية والن�س املكتوب.

م�صورا  الإنتاج  فريق  يت�صمن  اأن  يجب   :)Photographer( الفوتوغرايف  امل�صور   -
فوتوغر�فيا �أو �سخ�سا لديه �ملهار�ت للتقاط �ل�سور �لفوتوغر�فية �إذ� كانت �سرورية.

برجميات  يف  مهم  �صخ�س  املحتوى  خبري  اإن   :Content Expert املحتوى   خبري   -
املعريف  املحتوى  عن  امل�صئول  وهو  للمعلومات،  قيم  م�صدر  فهو  املتعددة  الو�صائط 
للربنامج، مبا يت�صمنه من حقائق و بيانات و نظريات وقوانني ومعلومات ومعارف، 

فعليه اأن يتاأكد من �صحتها ومطابقتها للحقيقة.
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الف�صل العا�صر

امل�صجد والإعالم املعا�صر

العربية  الثورات  اأخبار  اأوتابعت  �صاركت  التي  العربي  الوطن  جماهري  ارتبطت 
بامل�صاجد، واأقرت اأنها تلعب دورا حا�صما كو�صيلة اإعالم تتطور وتواكب م�صرية احلداثة، 
وهناك م�صاجد بعينها ترددت اأ�صماوؤها يف ن�صرات الأخبار ب�صكل يومي، مثل عمر مكرم 
مدينة  يف  وال�صهداء  الإ�صكندرية   يف  اإبراهيم  والقائد  بالقاهرة   التحرير  ميدان  يف 
الأم��وي يف  واجلامع  الوليد يف حم�س  بن  وخالد  درعا  العمري يف  وم�صجد  ال�صوي�س،  

دم�صق، و�صاحات ال�صالة يف �صنعاء وتعز وبنغازي.

هذه امل�صاجد كانت منطلقا لثورات الربيع العربي كل يوم جمعة، مما حدا بعدد من 
املفكرين واملثقفني الذين ل يتعاطون  مع املفاهيم الدينية جلوانب كثرية يف احلياة اإلى 

اتخاذ موقف �صلبي من هذه الثورات لأنها يف راأيهم انطلقت من اجلامع.

وقد  بطبعه  اإع��الم��ي  دي��ن  فالإ�صالم  ال���دور،  ه��ذا  للم�صجد  يكون  اأن  غرابة  ول 
واجلماعية  ال�صفهية  الإعالم  و�صائل  كافة  مع  الع�صور  مر  على  ودعاته  مفكروه  تعامل 
توؤدي دورا  التقليدية اخلا�صة به ويف مقدمتها امل�صجد  واجلماهريية، ومل تزل و�صائله 
حيويا يف احلياة احلديثة ومعطياتها من تعقيدات ال�صيا�صة والقت�صاد وغريهما، لدرجة 

فه كو�صيلة فاعلة من و�صائل الإعالم املعا�صر. ُت�صنِّ

والأذان وخطبة اجلمعة ودرو�س الوعظ هي من امل�صجد مبثابة الربامج من الإذاعة 
والتليفزيون. فالأذان هو اأحد اخل�صائ�س التي ينفرد بها الإعالم الإ�صالمي وقد ات�صع 
و�صائل  خالل  من  ُيْرَفع  كما  امل��اآذن،  اأعلى  املثبتة  ال�صوت  مكربات  با�صتخدام  نطاقه 
الإعالم املرئية وامل�صموعة، واعتمد على عن�صر التكرار يف عباراته لتثبيت املعان ال�صامية 
يف اأذهان اجلماهري، كما يتكرر الأذان ذاته مرتني يف كل �صالة، الأولى لالإعالن عن 

دخول الوقت والثانية لالإقامة.
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ومعنى الأذان يف اللغة الإعالن والإعالم، اأي اإخبار جمهور امل�صلني بدخول وقت 
ال�صالة وعليهم جميعا تلبية النداء وترك البيع وكل ما ي�صغلهم للتوجه اإلى امل�صجد. 

ويف اأيام اجلمعة والعيدين ووقفة عرفات يتجلى دور امل�صجد كو�صيلة دعوة واإعالم 
يف اخلطبة التي ل تزال توؤدي دورها الفعال دون اأن ت�صتطيع و�صائل الإعالم والت�صال 

اجلماهريية التي اأتت بها املدنية احلديثة اأن تق�صي عليها اأو تنال من قوة تاأثريها.

على  بقدرتها  الناجحة  الدينية  اخلطبة  حتملها  التي  الإعالمية  الر�صالة  وتتميز 
التغيري واإحداث تاأثري خا�س يف اجتاهات الراأي العام واملتلقي لأنه يعرف اأن اخلطيب 
ينهل من القراآن الكرمي واأحاديث الر�صول واآراء الفقهاء، فال جمال هنا اإذن لالعرتا�س 

على ما ياأتي به من اآيات اأو اأحاديث واأحكام فقهية.

ويف مرتبة تلي مرتبة اخلطبة من حيث الأهمية تاأتي درو�س الوعظ اأو املحا�صرات 
الدينية التي تلقى يف امل�صاجد بعد ال�صلوات ويف املوا�صم الدينية ك�صهر رم�صان املبارك، 
وعادة ما يكون مو�صوع الدر�س تف�صري اآية قراآنية اأو حديثا �صريفا ثم ُي�ْصِقط املحا�صر 
اآراءه على الواقع  املعا�س، م�صتهدفا اإ�صالح �صاأن امل�صلمني وهدايتهم اإلى طريق الر�صاد.

ومل تبتعد ر�صالة امل�صجد الإعالمية كثريا عن ر�صالة بقية و�صائل الإعالم املعا�صر، 
ففي بع�س اأحياء املدن ي�صتخدم امل�صجد لالإعالن من خالل مكربات ال�صوت املثبتة اأعلى 
املاآذن عن انطالق حمالت التطعيم �صد الأوبئة والأمرا�س املختلفة والإعالن عن بيع 
املواد ال�صتهالكية التي تختفي من الأ�صواق اأحيانا كاأنابيب البوتاجاز، كما يتم الإعالن 
اأحد احل�صور  ينتهز  العربي كاجلزائر مثال  املغرب  الوفاة. ويف بع�س دول  عن حالت 
ممن يجيدون احلديث فر�صة وجود جمع كبري من امل�صلني يف امل�صجد فيبداأ قبيل وقت 

ال�صالة يف �صرد جمموعة من اأخبار احلي.

ويف ثورات الربيع العربي وما تالها من انتخابات لع�صوية جمال�س النواب ومن�صب 
والإنرتنت  وال�صحف  والإذاع��ات  الف�صائيات  لدور  موازيا  دورا  امل�صجد  لعب  الرئي�س 
�صد  الثوار  حما�س  يلهب  يا�صني  مظهر  ال�صيخ  كان  بينما  املثال  �صبيل  فعلى  واملحمول، 
نظام ح�صني مبارك من على منرب م�صجد عمر مكرم مبيدان التحرير يف القاهرة، ومثله 
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وخطباء  الإ�صكندرية،  يف  اإبراهيم  القائد  منرب  فوق  من  املحالوي  اأحمد  ال�صيخ  يفعل 
اليمن يحر�صون اليمنيني على موا�صلة التظاهر �صد نظام علي عبد اهلل �صالح، وبينما 
ليبيا  القذايف يف  التخل�س من معمر  اإلى  الليبيني  يدعو  القر�صاوي  يو�صف  ال�صيخ  كان 
ويحث الثوار على احل�صد والتعبئة �صد نظام ب�صار الأ�صد يف �صوريا من فوق منرب م�صجد 
البوطي  �صعيد  ال�صيخ حممد  كان  الدوحة يف خطبة اجلمعة  بن اخلطاب مبدينة  عمر 
يدعو الثوار اأنف�صهم اإلى التهدئة وعدم اخلروج على نظام الأ�صد، ول يخفى على اأحد 
باملدفعية  اأحدها  ق�صف  مت  حيث  اليمن  يف  الثوار  قبل  من  ا�صتهدفت  قد  امل�صاجد  اأن 
ا�صتهدفت  كما  ل�صالة اجلمعة،  فيه  �صالح  اهلل  عبد  علي  ال�صابق  الرئي�س  وجود  اأثناء 
وق�صفت  اجلمهورية  م�صاجد  من  وغريه  الأم��وي  امل�صجد  �صوريا  يف  الأ�صد  نظام  قوات 

ماآذنهارفاأ�صقطت بع�صها .

املر�صحني،  لبع�س  دعاية  كو�صائل  امل�صاجد  ا�صُتْخِدَمت  النتخابية  املعارك  ويف 
ال�صيا�صية  اإ�صماعيل وغريه من مر�صحي الأحزاب واحلركات  اأبو  فال�صيخ حازم �صالح 
ي�صذ  ومل  النتخابية،  احلمالت  يف  للدعاية  امل�صاجد  ا�صتخدموا  الدينية  وغري  الدينية 
يف  يزال  ل  وقتها  وكان  القاعدة  عن  جمعة  علي  ال�صيخ  العربية  م�صر  جمهورية  مفتي 
الإخوان  جماعة  مر�صح  بني  مب�صر  الرئا�صة  لنتخابات  الثانية  اجلولة  ففي  من�صبه، 
حممد مر�صي ومناف�صه الفريق اأحمد �صفيق و�صف املفتي اأحد املر�صحني باأنه اأقرب اإلى 

اهلل من الآخر، وهكذ ا�صتخدم امل�صوؤول الديني الأول امل�صجد يف الدعاية النتخابية.

اإذن ما يجب التاأكيد عليه اأن امل�صجد و�صيلة فاعلة من و�صائل الإعالم املعا�صر، ل 
يقل دوره يف تناول احلياة ال�صيا�صية والقت�صادية وغريهما عن دور بقية الو�صائل.

دوره احلقيقي يف خدمة  به عن  اأن حتيد  هو  ال�صيا�صة  من  عليه  يخ�صى  ما  لكن   
اأن�صار  اأن  اأحد  اإذ ل يخفى على  والتفتت،  الت�صرذم  اإلى  امل�صلمني  �صمل  الدعوة وجمع 
ال�صابق ح�صني مبارك كانوا يجتمعون عند م�صجد م�صطفى حممود  الرئي�س امل�صري 
يف  مكرم  عمر  م�صجد  اأم��ام  �صده  املتظاهرين  على  ردا  العربية  ال��دول  جامعة  ب�صارع 
ميدان التحرير، وف�صال عن ذلك عندما اأ�صدر الرئي�س ال�صابق حممد مر�صي الإعالن 
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الد�صتوري يف 22 نوفمرب 2012، ووقعت احتجاجات مناوئة له اأمام ق�صر الحتادية اأي 
الق�صر اجلمهوري، قامت مظاهرت توؤيده اأمام م�صجد رابعة العدوية يف مدينة ن�صر، 

وهكذا و�صع ال�صيا�صيون امل�صاجد اأندادا لبع�صها البع�س. 

واأ�صبح من املعتاد الآن اأن يتجه النا�س اإلى امل�صاجد كل يوم جمعة لل�صالة ومن ثم 
للتعبري ال�صيا�صي، وتوظيف هذه الفري�صة لتنظيم ن�صاطات �صيا�صية، يفرت�س اأن يبتعد 

امل�صجد عن �صعاراتها التي تنطوي على الفرقة والت�صرذم.

 وثمة مراهنة على اأن اجتاه الإ�صالميني اإلى تكوين الأحزاب واحلركات ال�صيا�صية 
يف دولهم بعد ثورات الربيع العربي وتطبيع العالقة بينهم وبني القوى ال�صيا�صية الأخرى  
يف  جديدة  قواعد  اإر�صاء  ل�صالح  والأيدولوجية  العقائدية  بنيتهم  يفكك  اأن  �صاأنه  من 
املناف�صة  على  ترتكز  ما  بقدر  الدينية  ال�صعارات  اأ�صا�س  على  تقوم  ل  ال�صيا�صية  اللعبة 
لتوظيف  الناجحة  الآليات  وخلق  املحلي  باملجتمع  والرتقاء  املواطنة  خطاب  خدمة  يف 
جلماعة  ال�صيا�صي  ال��ذراع  امل�صري  والعدالة  احلرية  حزب  يف  ولنا  وطاقاته،  م��وارده 
هو  م�صيحي  تاأ�صي�صة رجل  عند  رئي�س احلزب  نائب  كان  فقد  املثل،  امل�صلمني  الإخ��وان 
يف  مر�صي  للرئي�س  الد�صتوري  العالن  بعد  ال�صيا�صي  العمل  اعتزل  الذي  حبيب  رفيق 
22 نوفمرب 2012، وكذلك حزب الوطن “ ال�صلفي “ الذي اأعلن عن تاأ�صي�صه يف مطلع 
هذه  جنحت  ما  واإذا  امل�صيحيني،  ع�صوية  يقبلون  اأنهم  موؤ�ص�صوه  و�صرح   ،2013 يناير 
ثورات  اأن  كثريون  ويرى  امل�صاجد.  يف  النتخابية  الدعايات  حدة  تخف  قد  الرهانات 
التنويري، ومتار�س  التغيريي وهدفها  �صابق دورها  امل�صاجد  اإلى  �صتعيد  العربي  الربيع 
بقباء  بنى  و�صلم حني  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  لها  اختارها  التي  ال�صماوية  ر�صالتها 
اأول م�صجد، وباملدينة املنورة ثاين م�صجد ليكونا منطلق اإ�صعاع كوين واإعالنا عن ميالد 
ح�صارة جديدة قطبها ومركزها امل�صجد.مل يكن دور امل�صجد على عهد دولة النبوة ومن 
بل كان حمور احلياة  والعبادة وح�صب،  ال�صالة  الرا�صدة قا�صرا على  بعدها اخلالفة 
والرتبوية  والتعليمية  والدبلوما�صية  والقت�صادية  والع�صكرية  وال�صيا�صية  الجتماعية 
والق�صائية واملالية، ففيه يجتمع النا�س ليتعلموا دينهم َوَي�ْصُموا باأخالقهم، ومنه تنطلق 

البعوث، وفيه ت�صتقبل الوفود.



الباب الثالث
تاأثريات واأخالقيات الإعالم املعا�صر
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الف�صل الول

تاأثريات الإعالم املعا�صر

يف تقديري لو مل توجد �صبكة الإنرتنت مبا انبثق عنها من مواقع التوا�صل الجتماعي 
كاليوتيوب والفي�س بوك وتويرت واملدونات، ولو مل توجد الهواتف املحمولة، اأو مبعنى اآخر 
لو كان اإعالم �صبعينيات وثمانينيات وت�صعينيات القرن املا�صي هو نف�صه الإعالم املعا�صر 
لكان زين العابدين بن علي ل زال رئي�صا لتون�س، ومعمر القذايف ل زال جاثما على �صدر 
ليبيا، وح�صني مبارك اأو جنله جمال هو الرئي�س امل�صري، وعلي عبد اهلل �صالح اأو جنله 

هو الرئي�س اليمني، ولكان ب�صار الأ�صد ل يزال ُيحِكم قب�صته على �صوريا.

�صد  الحتجاجات  اأ�صعل  الذي  وهو  هوؤلء،  كل  اأ�صقط  الذي  هو  املعا�صر  الإعالم 
ف من حدة  الدمنارك جراء الر�صوم امل�صيئة للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وهو الذي خفَّ
الوح�صية  عملياتها  ونقل  عر�س  خالل  من  اإ�صرائيل،  ل�صالح  الأعمى  الغربي  التع�صب 

�صد الأطفال الفل�صطينيني.

ح�صاب  على  الأبي�س  البيت  اإلى  اأوباما  بباراك  اأتى  الذي  هو  املعا�صر  والإع��الم 
مناف�صه جون مكني يف انتخابات الرئا�صة الأمريكية عام 2008 عندما اأح�صن ا�صتخدام 

�صبكات التوا�صل الجتماعي والهواتف املحمولة. 

ر �صريعا باأن من اأبرز مميزات وخ�صائ�س الإعالم املعا�صر: الت�صال ال�صريع،  نذكِّ
على  الدائم  اخلربي  التدفق  اللغات،  متعدد  �صبابي،  ال�صتخدام،  �صهولة  التكلفة،  قلة 
مدار ال�صاعة من خالل خدمات الهاتف النقال والإنرتنت وغريها، العاملية، القدرة على 
التعبئة، التوقع امل�صبق للحراك ال�صعبي، التحرر من قيود ال�صلطة ال�صيا�صية،   الت�صال 

الأفقي اأو الت�صبيك.

حتقيق  يف  والنجاح  لل�صغط  اأ�صا�صية  اأداة  منه  جعلت  وغريها  املميزات  هذه  كل 
التغيري على الأ�صعدة ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والنف�صية، وف�صال عما �صبق 
اكت�صب قوته من الت�صميات العديدة التي اأطلقت عليه مثل: �صحافة املواطن التي ي�صميها 

البع�س:
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 We واإعالم النحن ،Amateur Journalism صحافة التطوع، اأو�صحافة الهواة� -
Media

.Conversation Journalism  و�صحافة املحادثة -
.Discussion  Journalism  و�صحافة النقا�س - 

 .Opend   Sources Journalism و�صحافة امل�صادر املفتوح -
.Participatory Journalism وال�صحافة الت�صاركية -

الإعالم  تاأثري  وثقافية عديدة جتاهل  �صيا�صية  ورموز  اأنظمة خمتلفة  لقد حاولت 
املعا�صر وف�صلوا البقاء اأ�صرى النطباع ال�صابق باأن التاأثري هو  تاأثري الإعالم التقليدي، 
اإل اأنهم �صرعان ما عدلوا من مواقفهم واأ�صطروا للتعاطي مع اجلديد يف تعزيز روؤاهم 

بعدما تاكدوا من نفعه.

 يف برنامج يوميات الثورة امل�صرية الذي عر�صته قناة اجلزيرة الوثائقية ال�صاعة 
بالتاأثري  ي�صمى  ما  جاء   2012 يناير  من  والع�صرين  ال�صاد�س  يوم  �صبيحة  من  ال�صابعة 
والتاأثري امل�صاد، ففي حني كان النظام يف م�صر ي�صتخدم برامج البيت بيتك والعا�صرة 
اأمني  وتامر  رم�صان  خريي  يقدمها  كان  التي  الربامج  من  وغريها  واحلقيقة  م�صاء 
وعمرو الليثي واأحمد امل�صلماين، يف ظل هذا اجلو املفعم بالت�صوي�س كانت هناك منظومة 
اإعالمية اأخرى تت�صكل وتتبلور ملواجهة الإعالم امل�صلل، متثل اإعالم املنظومة اجلديدة 
عرب النرتنت والهاتف اجلوال الذي ا�صتطاع اأن يقدم احلقيقة للنا�س بال�صوت وال�صورة 

واحلركة.

وتعود قوة تاأثري الإعالم املعا�صر يف الأ�صا�س اإلى التنوع الكبري يف وجهات النظر 
التي تعر�س على املتلقني خالفا ملا كان عليه الأمر يف ال�صابق، فاأ�صبح اأمامهم كم هائل 
من اخليارات والروؤى الفكرية التي ترتاوح بني الدينية والعلمانية، وبني القومية والكونية، 
ل عامال  وبني املادية والروحية، كل هذا م�صحوب بقوة ال�صورة واإثارة اجلدل، مما �صكَّ

قويا للتاأثري على الراأي العام.

واليمن  وليبيا  تون�س وم�صر  ثورة  تاأثري كبري يف  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  وكان 
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و�صوريا، تاأثري حموري، ول�صت مع الراأي الذي  ذهبت اإليه ت�صاريل بيكيت مدير مركز 
تخلق  ل  الإنرتنت  على  الجتماعي  التوا�صل  “مواقع  قائلة:  لندن  يف  لالأبحاث  بولي�س 
ثورات، بل يخلقها الفقر والغ�صب واحلكام امل�صتبدون”، ل اأتفق مع هذا الراأي لأن الفقر 
تنتف�س  ومل  ال�صنني،  ع�صرات  منذ  العربي  الوطن  موجود يف  كله  وال�صتبداد  والغ�صب 
ال�صعوب اإل يف ع�صر الإعالم الرقمي املعا�صر. لقد �صاهدنا كيف عملت مواقع التوا�صل 
الجتماعي على تنظيم النا�س، والهجوم على من هم يف ال�صلطة، واإبالغ العامل اخلارجي 
اأن النا�س هنا غا�صبون ومتحم�صون للتغيري، لذلك اأرى اأن مواقع التوا�صل الجتماعي 

كانت فعالة ب�صورة ملحوظة يف وقت ق�صري جدا.

اإن ا�صتخدامات ال�صباب لالإنرتنت حتولت من جمرد الت�صلية والرتفيه اإلى التعبئة 
والتحري�س، فلعبت دورا مهول واأحدثت تاأثريا مبا�صرا يف تغيري اجتاهات الراأي العام 
امل�صلمني يف  الإخوان  كانت جماعة  لذلك  والظلم،  والفقر  ال�صتبداد  ثائرة على  لتكون 
“ وهما  والعدالة  “احلرية  ا�صم  حزبها  على  اأطلقت  عندما  مبكان  الذكاء  من  م�صر 

الكلمتان املقابلتان لال�صتبداد والظلم.

كانت ر�صائل ال�صباب على الإنرتنت يف معظمها حتري�صية، واملالحظ يف الأمر اأن 
التحري�س الذي مار�صته الفتيات لقي ا�صتجابة اأكرث من الذي مار�صه ال�صباب، وُعِرَفت 
اإبداعها يف ت�صجيلها  اإذ كان  اأ�صماء حمفوظ،  رموز ن�صائية ن�صطة يف الفي�س بوك مثل 
وو�صعها مقطع الفيديو ال�صهري الذي قالت فيه اإنها �صوف تخرج للتظاهر يوم 25 يناير، 
للم�صريني  وحتري�س  دعوة  اأ�صهر  كان  الفيديو  هذا  معها،  باخلروج  ال�صباب  وطالبت 
الذي حتم�س  ال�صباب  ت�صجيعا كبريا من  اأ�صماء لقت  التظاهر،  الفي�س بوك على  عرب 
لها ولفكرتها، وكانت يف مقدمة جمموعة من الن�صطاء واملتظاهرين الذين خرجوا من 
منطقة بولق متوجهني اإلى التحرير يوم 25 يناير، واأعت�صمت يف امليدان حتى ف�سًّ الأمن 
العت�صام، ويف جمعه الغ�صب يوم 28 يناير �صاركت يف مظاهرة اأخرى بالتحرير، وتقول 
هي عن انطباعها حول نتيجة حتري�صها مل اأكن اأتوقع رد الفعل هذا جتاه مقطع الفيديو، 
فان�صم لدعوتي اأكرث من 10 اآلف �صخ�س وحتولت الدعوة اإلى ثورة �صعبية، وكان بع�س 
نزلنا  اإحنا  الفيديو”؟  بتاعة  “اأاأنت  يل  ويقولون  املظاهرات  و�صط  يروين  املتظاهرين 
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ال�صارع عل�صانك، وتاأثرنا بكالمك يف الفيديو جدا، وهذا كان قمة �صعادتي بجد وبكيت 
من ال�صعادة، ومن ردود الأفعال الإيجابية؛ وكان الفيديو بعيدا متاما عن امل�صطلحات 
ال�صيا�صية الرنانة، كان جمرد دعوة من فتاة حل�صد النا�س للخروج للتظاهر �صد الظلم 
والوقوف �صد القهر والتعذيب والفقر والف�صاد والبطالة وك�صر حاجز اخلوف من جهاز 
اأمن الدولة، وهذا الفيديو قد اأثَّر يف الكثريين، وكانوا األف متظاهر، ثم األفني ومل يقرتب 

النهار من نهايته اإل و�صاروا ع�صرات الآلف ثم مئات ثم ماليني.

ميعاد  و�صع  مت  التاريخ  يف  ثورة  اأول  هي  امل�صريه  “الثورة  حديثها:  اأ�صماء  تكمل 
م�صبق لنطالقتها، حيث مت التفاق بني ال�صباب على ت�صجيل غ�صبهم جراء قتل �صاب 
يدعى خالد �صعيد من الإ�صكندرية لتقوم مظاهرات الحتجاج والغ�صب يوم 25 يناير 
يف  ال�صرطة  دور  عن  الر�صا  عدم  عن  تعبريا  امل�صرية  ال�صرطة  بعيد  الحتفال  ذكرى 

تعذيب واإهانه املواطنني“)1(. 

اإذن �صبكة الإنرتنت مبا حتويه من �صبكات توا�صل اأخرى كالفي�س بوك ويو تيوب 
مبثابة  فكانت  للح�صد،  خطة  اإع��داد  يف  واأثنائها  الثورة  قبل  �صاهمت  وغريها  وتويرت 
التنظيم ال�صري الذي جتاهلته وا�صتهانت به اأجهزة الأمن والدولة ظنا اأنه جمرد جتمع 
اإلى  الذين خرجوا  ال�صباب  ل�صفوف  املنظم  والإعالم  الرئي�صي  املحرك  ل  اإليكرتوين، 
ميدان التحرير يف مظاهرات الغ�صب ثائرين على الأو�صاع ال�صيا�صية والقت�صادية التي 

عا�صتها م�صر ب�صبب الت�صرفات اخلاطئة من بع�س اأجهزة الدولة واحلزب الوطني.

التقنيات  مواكبة  للتفكري يف  در�صا مفيدا  دول كثرية  اأعطت  قد  التجربة  اإن هذه 
الإعالمية وما يرتتب عليها، فبداأت تدر�س من خالل اأجهزتها املختلفة مدى تاأثري اإعالم 
هذا الع�صر مقارنة مبا كان عليه يف ال�صابق وكيفية التخفيف من تاأثريه اأو توظيفه يف 

التمكني للولء والنتماء.

الن�صائية الأخرى التي كانت تقود التحري�س عرب الفي�س بوك  واحدة من الرموز 
اأُْطِلق عليها لقب »فتاة الفي�س  ويوتيوب وتويرت واملدونات هي ا�صراء عبد الفتاح، �صابة 
)1( لي�س املق�صود ب�صرد هذه الوقائع منح اأدوار معينة لأحد اأو �صلب اأدوار من اأحد، لأن كثريا من اأ�صرار الثورات مل تتك�صف بعد، 

ولكن اإبراز دور �صبكات التوا�صل الجتماعي وتاأثريها.
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َل من وظفوا مواقع التوا�صل الجتماعي  بوك«، كانت هي وجمموعه ل تزيد عن ثالثة اأوَّ
لفكرة تنظيم وح�صد النا�س لالحتجاج عام 2008، حني دعت لإ�صراب 6 اأبريل احتجاجا 
على امل�صاكل التي يعاين منها املجتمع من وجهة نظرها، ف�صاهمت بن�صر الفكرة والرتويج 
لها عن طريق اإن�صاء جمموعة على موقع الفي�صبوك و�صل عدد امل�صرتكني فيها اإلى اأكرث 

من مائة األف م�صرتك يف اأقل من �صهرين منذ اإطالق ال�صفحة. 

حتكي اإ�صراء عن جتربتها مع اأ�صهر جروب على الفي�س بوك تقول:« مل اأكن اتوقع اأن 
تنجح دعوتي لإ�صراب 6 اأبريل 2008 على موقع »الفي�س بوك« يف ا�صتقطاب 70 األفا من 
جمهور املوقع الإليكرتوين التفاعلي الأكرث �صهرة يف العامل، فوجئت كما فوجئت املعار�صة 
يف م�صر، ويف عام 2008 و�صلتني ر�صالة على هاتفي املحمول من اأحد زمالئي يخربين 
باأن عمال الغزل والن�صيج يف املحلة ينوون تنفيذ اإ�صراب يوم 6 اأبريل �صد ارتفاع الأ�صعار 
وانت�صار الف�صاد عن طريق حتويل الدعوة اإلى اإ�صراب عام يف جميع اأنحاء م�صر ل بني 
عمال املحلة وحدهم، لكنني فكرت يف اأن تكون الدعوة عامة، وبالفعل اأن�صات اأول �صفحة 
اأن  التوا�صل الجتماعي في�س بوك با�صم »خليك يف بيتك«، هدفها  �صيا�صية على موقع 
يكون الإ�صراب يف م�صر كلها اعرتا�صا على �صوء الأحوال ال�صيا�صية والقت�صادية التي 
نعي�صها، وبا�صتخدام اأدوات ال�صبكات الجتماعية طالبت املوؤيدين بالت�صامن مع العمال 
والحتجاج، وكربت املجموعة ب�صكل �صريع لت�صم اأكرث من 70000 ع�صو، وبالفعل جنح 
خرج   2008 اأبريل  فجر6  ويف  العام،  لالإ�صراب  كبري  عدد  وا�صتجاب  املحلة  اإ�صراب 
الآلف اإلى ال�صوارع وا�صتبكوا مع قوات الأمن وقتل �صخ�صان واأ�صيب الع�صرات، واعتقل 

املئات ومت اعتقايل يوم 6 اإبريل واأم�صيت 18 يوما يف املعتقل)1(.

والتاأثري الذي اأحدثته �صبكة الإنرتنت يف اإ�صعال جذوة الثورة امل�صرية كان حماكاة 
التون�صي �صوقي  التون�صية، فالنا�صط احلقوقي  الثورة  للدور نف�صه الذي لعبته يف تغذية 
الطبيب قال: اإن الفي�س بوك كان »جي�صا« حقيقيا حترك جوا وبرا وبحرا حتى اأ�صقط 
الت�صال  الذي د�صن مرحلة جديدة يف م�صرية  املعا�صر  الرقمي  الإعالم  اإنه  بن علي. 
الإن�صاين تقوم على التاأثري الفوري، فيتحرك املجتمع بعد اأن يكون اخلوف قد نزع من 

)1( هذا التاريخ انبثقت عنه حركة 6 اأبريل ال�صيا�صية يف م�صر .
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�صدور اجلماهري، ومرد ذلك اأن هذا الإعالم احلديث قد جمع النا�س كلهم على قلب 
رجل واحد.

واإلى ذلك ذهب باحثون تون�صيون ر�صدوا تاأثري الإعالم املعا�صر، وا�صتنتجوا اأن مما 
�صاعد على تعاظم دور الفي�صبوك هو ازدياد اأعداد م�صتخدميه وبخا�صة بني ال�صباب، اإذ 

جتاوز يف تون�س املليونني، ترتاوح اأعمار غالبيتهم بني ال� 18 وال� 34.

حجبت  قد  ال�صلطات  تون�س:”كانت  يف  الإنرتنت  جمعية  رئي�س  قوبعة  خالد  وقال 
الفي�س بوك يف الربع الأول من ع���ام 2009، لكن ا�صتطاع اآلف الأ�صخ����ا�س الو�ص��ول 
الذي  الأم��ر  املنع،  على  مكنتهم  الت���كنولوجيا  بتعقي���دات  وخرباتهم  فمهاراتهم  اإليه 
ا�صطر معه النظام اإلى الرتاجع، لأنه تاأكد اأن موا�صلة احلجب ت�صبب يف حدوث مزيد 

من امل�صكالت“.

اإذاعية  حمطات  اإط��الق  اإل��ى  العربي  الربيع  ث��ورات  دول  يف  النا�صطون  جلاأ  وقد 
وتليفزيونية على �صبكة الإنرتنت اأوقفت ر�صالتها على الدعوة للثورة والحتجاج وجمابهة 
الأنظمة دون خوف من املوت، وقد �صرب النا�صط الليبي حممد دبو�س �صاحب اإحدى 
بيته  عليه  القذايف  قوات  اقتحمت  عندما  لذلك  املثل  الإنرتنت  على  الإذاع��ة  حمطات 
وقتلته على الهواء مبا�صرة وتابع اآلف الليبيني حادث  مقتله عرب اإذاعته، وخالل اأقل 
ج  من خم�س دقائق كانت زوجته تبث اخلرب على الهواء مبا�صرة من نف�س املحطة مما اأجَّ

م�صاعر الغ�صب �صد جماعات القذايف.

والثورة ال�صورية لي�صت ا�صتثناء، اإذ ا�صتفادت كثريا من ال�صبكة يف ممار�صة الدعوة 
والتحري�س �صد نظام الأ�صد، كما فعل النا�صطون الثوريون يف اليمن.

قيام  اإل��ى  والدعوة  والتحري�س  م�صتخدميها  على  للتاأثري  ال�صبكة  ت�صتخدم  ومل 
الثورات فقط، ولكن اأي�صا لت�صكيل راأي عام جديد جتاه ق�صية ما، وقد يبدو هذا الراأي 
ين�صط  ما  �صرعان  كامن  عام  راأي  البداية  يف  يكون  لأنه  ظاهر  غري  النا�س  من  لكثري 

ويطالب بالتغيري. 



- 233 -

واحل�س  الدعوة  يف  جنب  اإل��ى  جنبا  الإنرتنت  مع  املحمول  اأجهزة  وا�صُتْخِدَمْت   
يف  بعيد  حد  اإلى  وموؤثرة  فعالة  فكانت  العربية،  الربيع  دول  اأنظمة  �صد  التظاهر  على 
يد النا�صطة توكل كرمان باليمن التي ح�صلت عام 2011 على جائزة نوبل يف ال�صالم، 
لقيامها باإر�صال مئات الر�صائل اإلى اأنحاء اليمن و�صرعان ما كانت هذه الر�صائل تنت�صر 
من جوال اإلى اآخر كالقنبلة الن�صطارية، فيعرف النا�س من خاللها عنوان مظاهرة كل 
يوم  جمعة ومكانها وال�صعارات التي يهتف بها املتظاهرون، وكانت ر�صالة ن�صية هي التي 
حر�صت على اإ�صراب عمال �صركة املحلة للغزل والن�صيج يف م�صر عام 2008، و�صورة 
موبايل هي التي مت حتميلها على مواقع اليو تيوب لل�صاب ال�صكندراين خالد �صعيد وهو 
ي�صرب على اأيدي اأفراد من ال�صرطة وا�صتغلها النا�صط على �صبكة الإنرتنت وائل غنيم 

اأحد موظفي �صركة جوجل يف التحري�س على ثورة 25 يناير.

يف كل ثورات الربيع العربي لعب املحمول دورا ل يقل تاأثريا عن تاأثريات الإنرتنت 
املاليني  ع�صرات  بوا�صطته  ف��اأُخ��ذت  وال�صحافة،  والف�صائيات  التليفزيون  وق��ن��وات 
ال�صبكة  على  وحتميلها  وال�صحف  الف�صائيات  اإلى  واإر�صالها  تداولها،  ومت  ال�صور  من 
الفيديو  املاليني من مقاطع  ولوله ما كانت مئات  التاأثريية،  القوة  العنكبوتية،فمنحها 

وال�صور والر�صائل التي ميَّزت قنوات �صبكة اجلزيرة والعربية غريهما.

لقد �صاعف من قوة تاأثريهذه الر�صائل ما تتميز به من �صهولة ال�صتخدام وتعدد 
املزايا، ففي دقيقة واحدة ميكن كتابة ر�صالة وت�صوير واقعة واإر�صالها اإلى ماليني النا�س 
فياأتي التاأثري �صريعا، مما جعل الأنظمة ال�صيا�صية يف دول الربيع العربي تلجاأ اإلى وقف 
خدمات املحمول يف بداية الأمر لكن �صرعان ما عادت النتيجة عك�صية، فبعد اأن كانت 

الحتجاجات على الأو�صاع املعي�صية اأ�صبحت اأي�صا على �صيا�صة املنع.

بالن�صبة لتاأثري الإعالم التليفزيوين فقد كانت اجلزيرة هي الالعب الأ�صا�صي واملوؤثر 
الأ�صد بني الف�صائيات العربية لي�س فيما يتعلق بالربيع العربي فقط ولكن منذ انطالقتها 
يف اأول نوفمرب 1996، حيث اأدخلت نوعا من النقا�س احليوي واملثري للجدل اإلى �صاحة 
الإعالم العربي لأول مرة بعد اأن كان رتيبا وممال، فالقيمة الإنتاجية الرفيعة لن�صراتها 
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الإخبارية، وما تتميز به براجمها من حيوية وتبادل ن�صط لالأفكار وتنوع ال�صيوف من 
ع من دائرة جمهورها  ذوي الروؤى املختلفة وقدرتها على اخرتاق املوانع ال�صيا�صية، و�صَّ
وغريَّ من طبيعة اخلطاب ال�صيا�صي يف الإعالم العربي واأثَّرت يف ال�صاأن ال�صيا�صي، وهذا 

ما جعلها قبلة جمهور التليفزيون يف الوطن العربي خا�صة اأثناء الثورات.

تتابع  التي  الوحيدة  العربية  القناة  هي  اجلزيرة  كانت  التون�صية  الثورة  بداية  يف 
الأحداث دقيقة بدقية، وليلة هروب الرئي�س التون�صي ال�صابق زين العابدين بن علي كانت 
الرئي�س ح�صني مبارك يف م�صر،  ليلة تنحي  املتواجدة يف كل بيت عربي، وكذلك  هي 
اليمني  الرئي�س  اإجبار  ويوم  القذايف،  معمر  ال�صابق  الليبي  الرئي�س  على  القب�س  ويوم 
ال�صابق على التنازل عن ال�صلطة، ويف الثورة ال�صورية هي امل�صدر اخلربي املعتمد لدى 

و�صائل الإعالم وجمهور التليفزيون.

وقبل هذا كله لعبت القناة دورا موؤثرا تاأثريا مبا�صرا يف بقاء جذوة الثورات م�صتعلة 
اإلى  وا�صح و�صريح  ب�صكل  وانحيازها  املرا�صلني  ور�صائل  الفيديو  من خالل بث مقاطع 
امل�صريني يف  الثوار  اأن  اإلى درجة  املعرب عنهم،  اعتربوها �صوتهم  الذين  الثوار  جانب 
ميدان التحرير حطموا �صا�صات التليفزيون امل�صري املعلقة على اأعمدة هناك وا�صتبدلوا 
لهم  وقدموا  مرا�صليها  احت�صنوا  هذا  من  واأكرث  اجلزيرة،  لقناة  عر�س  �صا�صات  بها  
عمرو  اخلا�صة  القنوات  باإحدى  املذيع  فيه  ط��ردوا  الذي  الوقت  يف  وامل�صاندة،  الدعم 
اأديب، وتوعدوا منى ال�صاذيل مقدمة برنامج العا�صرة م�صاء على قناة درمي بعدما مت 
مع هذا  تعاونها  امللفات  بع�س  تبني من  اأنه  واأ�صيع  الدولة  اأمن  مباحث  مكاتب  اقتحام 

اجلهاز. 

كل هذا يوؤكد اأن اجلزيرة كانت هي الالعب املوؤثر الرئي�صي يف التغيري الذي حدث 
مع ثورات الربيع العربي، من خالل نقل خطب يوم اجلمعة من م�صجد عمر بن اخلطاب 
عدد  با�صت�صافة  احلوارية  براجمها  خالل  ومن  القر�صاوي  يو�صف  لل�صيخ  الدوحة  يف 
كبري من الرموز ال�صيا�صية والثقافية، بل ومن خالل الن�صرات الإخبارية اإذ كانت جتري 

اللقاءات مع مناوئي الأنظمة وموؤيدي التغيري. 
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طبعا كانت تلعب يف ال�صاحة قناة العربية من دبي التي تعد ن�صخة مقلدة تقليدا غري 
متقن عن اجلزيرة والقنوات اخلا�صة يف القاهرة ولكن دون تاأثري يذكر.

وبالن�صبة لل�صحافة فلها هي الأخرى تاأثريها اخلا�س بها، ولكنه لي�س فوريا كتاأثري 
الو�صائل الأخرى، وتكمن قوته يف اأنه تاأثري تراكمي، والتاأثري الرتاكمي يجعل املتلقي اأكرث 
قناعة بفكره وت�صددا يف راأيه، لأنه ي�صتمده من املخزون املعريف الكامن يف ذاكرته، وهذا 
ما فعلته ال�صحافة اخلا�صة يف م�صر، فقد درجت منذ بداية الألفية الثالثة على ن�صر 

ملفات الف�صاد التي �صابت نظام ح�صني مبارك بجراأة مل تكن معهودة.  

 وقبل اخلتام لبد من الإقرار باأن ما �صبق ليعني الت�صليم باأن الإعالم املعا�صر هو 
لل�صباب العربي الذي ا�صتحوذ على  للثورات، ولكنه ال�صريك احلقيقي  ال�صانع الوحيد 
احلدث ال�صيا�صي بكل تفا�صيالته، مثلما ا�صتحوذ على امل�صهد الإعالمي بكل حتليالته. 

لبد اأن ن�صلم اإذن مبا قاله اأحد الإعالميني باأن اأبطال الثورات العربية احلقيقيني 
هم: الأول حممد بوعزيزي من تون�س، والثاين خمرتع املوبايل، والثالث م�صمم موقع 

الفي�س بوك والإنرتنت اإجمال، واأنا اأ�صيف والرابع قناة اجلزيرة.
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الف�صل الثاين

اأخالقيات املهنة والإعالم املعا�صر

�ل�سحفيون �لذين يعار�سون عقوبة �لخبار �لكاذبة ينوون �لكذب،

و�مل�سوؤولون �لذين ي�سرون على �لعقوبة ينوون �لف�ساد

»معايري  م�صطلح  عليه  ويف�صلون  املهنة«  »اأخالقيات  م�صطلح  البع�س  يرف�س 
املهنة« وروؤيتهم تتمثل يف اأن كل اإن�صان لديه قدر من الأخالق، ول نرى اختالفا كبريا بني 

امل�صطلحني لأن لكل مهنة اأخالق ومعايري.

ازدادت  لكنها  عهد،  حديثة  لي�صت  الإع��الم��ي  العمل  يف  الأخالقية  التجاوزات 
ثورات  اندلع  مع  ثم  والع�صرين،  الواحد  القرن  مطلع  مع  الأخ��رية وحتديدا  الفرتة  يف 
الربيع العربي، ويرجع ال�صبب اإلى التغريات التي طراأت على امل�صهد ال�صيا�صي يف العامل   
من  وجعلت  الإعالم  �صناعة  دخلت  التي  التكنولوجية  والبتكارات  التقنية  والتحديثات 
ال�صهولة مبكان العبث مبحتوى و�صكل الر�صالة الإعالمية، �صواء املطبوعة اأو امل�صموعة اأو 

املرئية اأو الإليكرتونية )1(.

مظاهر غياب املعايري والأخالق عن املهنة

احلوار،  واأدب  املهنية  املعايري  على  اخلروج  يف  والتجاوزات  املظاهر  هذه  متثلت 
وت�صويه احلقائق، وتعمد خداع اجلمهور، وبث ال�صائعات، ومل ت�صتثن من هذه التجاوزات 
و�صيلة ما، لذلك ل يق�صد بحديثنا هنا و�صيلة بعينها كما مل ت�صتثن منه و�صيلة بعينها 

وفيما يلي �صيء من التف�صيل.

)1( خريي عنان: معايري �صحفية، القاهرة، النه�صة للن�صر، 2012، �س 121.
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�خلروج على �لآد�ب و�لأخالق:

الآداب علم يحرتز به عن اخللل يف كالم العرب لفظا وكتابة، والأخالق هي املروءات 
والعادات وال�صجايا احلميدة، ولقد �صهدت الفرتة الأخرية خروجا على الآداب العامة 
و�صل  واملدونني  وال�صحفيني  املذيعني  بع�س  وتدوينات  وكتابات  والأخ��الق  يف حوارات 
بع�صها اإلى حد الإ�صاءة للذات الإلهية، والإيحاءات اجلن�صية الفجة كالتي خرجت من 
برنامج عر�صته قناة روتانا م�صرية بعنوان كوميك Comic وهي كلمة اإجنليزية تعني 
توفيق عكا�صة  اعتاده  الذي  وال�صخرية  التهكم  اأ�صلوب  بالعربية هزيل، هذا ف�صال عن 
التحرير  قناة  عي�صى يف  واإبراهيم  النا�س،  قناة  اهلل يف  عبد  وخالد  الفراعني  قناة  يف 
اجلراأة  بني  املذيعون  هوؤلء  خلط  لقد  يو�صف.  وبا�صم  اأديب  عمرو  اأمثال  من  وغريهم 
لالإعالمي  الثامنة  برنامج  يف  هي  مثلما  املجتمع  م�صاكل  معاجلة  يف  و�صجاعة  كاإقدام 
ال�صعودي داوود ال�صريان على قناة )اإم بي �صي( وبني اخلروج على الأخالق والآداب كما 

هو يف براجمهم.

وقوانني  ملزمة،  �صرف مهني  مواثيق  يقومه غري  ل  والإعوجاج  ال�صطط  مثل هذا 
رادعة لكنها يف الوقت نف�صه ل جتني على احلريات ال�صامية.

ممار�سة �خلد�ع:

داخل  مكاملات هاتفية من  بفربكة  امل�صاهدين  القنوات اخلا�صة يف خداع  متادت 
مكاتبها اأوهمتهم بها اأنها ات�صالت حقيقية، كما قامت بعر�س مقاطع فيديو قدمية منذ 
بدايات الثورات العربية على اأنها حديثة، وقام الكثري من اإعالميي املواقع الليكرتونية 
برتكيب �صور لتزييف احلقائق، م�صتخدمني يف ذلك تقنيات احلا�صوب وبرامج معاجلة 
فمار�صته  اخلداع  ممار�صة  عن  ال�صحافة  ت�صذ  ومل  والر�صم،  الفوتو�صوب  مثل  ال�صور 
ثورات  قيام  اأعقاب  التي �صدرت يف  والأ�صبوعية  اليومية  ال�صحف  عن عمد خ�صو�صا 
الربيع العربي فاأ�صبح القارئ يتابع اإعالما مبختلف الو�صائل ي�صكك يف بع�صه البع�س، 
ما  اأبعد  م�صهد  مرالتاريخ،  على  العربية  ال�صحافة  تعهده  مل  فو�صوي  عبثي  م�صهد  يف 
يكون عن حرية التعبري وتعدد الآراء، واأقرب ما يكون اإلى خيانة الأوطان، والإ�صاءة اإلى 



- 239 -

الفا�صلة وال�صلوكيات القومية،  تاريخ �صعوب عرفت عنها اخل�صال احلميدة والأخالق 
وت�صاحمت كثريا مع حكامها امل�صتبدين.

وتكمن اخلطورة يف اأن من يقوم باأداء هذه الأدوار مذيعون ومذيعات حققوا جنومية 
اإعالمية من خالل برامج التوك �صو، و�صحفيون دخالء على املهنة ت�صللوا اإلى ع�صوية 
نقابات ال�صحفيني باملح�صوبية والوا�صطة، جتد بع�صهم يقدمون الربامج التليفزيونية 
وهم اأنف�صهم ين�صئون املواقع اإلإليكرتونية وي�صرفون على اأبواب ثابتة ويتولون منا�صب يف 
ال�صحف اليومية والأ�صبوعية، لقد و�صعوا اأنف�صهم يف موا�صع ال�صبهات باأنهم يتقا�صون 

اأموال من جهات معادية لأوطانهم اأو من اأثرياء ورموز الأنظمة ال�صابقة. 

ممار�سة �لتحري�س:

داأب عدد غري قليل من املذيعني عرب برامج التوك �صو على �صحن الب�صطاء والأميني 
�صد ا�صتقرار املجتمع، واأطلقوا على امل�صاغبني واخلارجني عن القانون �صفات الثوريني 
واملعت�صمني واملتظاهرين، وقد ظهر هذا جليا يف امل�صهد الإعالمي امل�صري دون غريه 
من م�صاهد الإعالم العربي، وحاولت قناة اجلزيرة مبا�صر م�صر اأن تك�صف مثل هوؤلء 
مع  لقاءات  باإجراء   2012 دي�صمرب  من  الرابع  املوافق  الثالثاء  يوم  فقامت  البلطجية 

املتظاهرين اأمام ق�صر الحتادية، �صاأل املذيع اأحدهم: ملاذا اأنت هنا ؟.

- ال�صاب:ع�صان م�س عاوزين الد�صتور.

- املذيع: ملاذا م�س عاوزين الد�صتور ؟.

- ال�صاب: م�س عاوزينه وخال�س !!.

- املذيع: هل قراأت م�صرع الد�صتور ؟.

- ال�صاب: لأ ما قريتو�س وم�س عاوز اأقراه ول عاوز اأعرف اإيه اللي فيه !!.

- املذيع: اإزاي تعرت�س على د�صتور واأنت ل تعرف ما فيه ؟ اإقراأه ميكن يعجبك.

- ال�صاب: لأ م�س هاقراه وم�س هيعجبني !!.
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امل�صلل  الإعالمي  والتحري�س  للح�صد  طبيعية  نتيجة  وغريه  ال�صحية  ال�صاب  هذا 
الذي طفا على ال�صطح يف دول الربيع العربي، وقد �صربت به مثال لنعرف مدى خطورة 
غياب الأخالق عن املمار�صة الإعالمية يف القنوات اخلا�صة، و�صرورة �صن قوانني تق�صي 

بعقوبات رادعة، ومواثيق �صرف تعمل على تن�صيط اجلانب اخلريي لدى الإعالميني.

- ممار�سة �ل�سغوط على �لدول �لأخرى: 

وظيفة  �أ�سبحت  �لأخــرى  ــدول  �ل على  �ل�سغوط  من  �ملختلفة  �لأمنــاط  ممار�سة 
واإ�صدار مطبوعات �صحفية  قنوات ف�صائية  اإطالق  اأهداف  رئي�صا من  اأ�صا�صية وهدفا 
و�إن�ساء مو�قع �إليكرتونية، وعادة ما تكون تلك �ل�سغوط يف �سكل �نتقاد�ت موجهة بكثافة 
اإلى الدولة امل�صتهدفة عرب اإعداد برامج ت�صخم املظاهر ال�صلبية وتبالغ يف ت�صويرها، 
كالرتكيز على �صكل احلياة يف الع�صوائيات واإجراء اللقاءات مع الأ�صر الفقرية لتتحدث 
عن معاناتها وعن تق�صري الدولة يف خدماتها، وبقدر ما يكون الرتكيز على ال�صلبيات 

يكون التعتيم على الإيجابيات.

اإلى براجمها  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  الأف��راد  جتلب  والقوي على  ال�صريع  وللتاأثري   
�صلفا على  املتفق معهم  القت�صاديني  ال�صيا�صيني واخلرباء  املحللني  ال�صيوف من كبار 
ال�صيا�صية وامل�صاريع القت�صادية يف  اإلى النجاحات  النقد  م�صمون ما يقولون، وتوجيه 

الدول امل�صتهدفة، بل ي�صل الأمر اأحيانا اإلى ت�صويه �صورة املجتمع باأكمله، 

وامل�صلمني  العرب  ت�صويه �صورة  الذي ل يكف عن  ال�صهيوين  الإعالم  يفعل  مثلما 
عرب براجمه املوجهة اإلى الغرب.

كما يتم تخ�صي�س م�صاحات كبرية يف ال�صحف لبع�س املعار�صني من اأبناء الدول 
امل�صتهدفة ملهاجمة حكوماتهم مقابل مبالغ مادية تدفع ب�صخاء، ومعلوم اأن بع�س اأحزاب 
م�صالح  اأ�صحاب  اإل  لي�صوا  ورموزها  ديكورات  اإل  لي�صت  العربية  ال��دول  يف  املعار�صة 
ولدى كل  اأموال،  يتقا�صون من  ما  بقدر  والبهتان  بالزيف  يتكلمون  وبالتايل  ل ق�صايا، 
موؤ�ص�صة اإعالمية دون ا�صتثناء قائمة باأ�صماء عدد من الأ�صخا�س املوجودين حتت الطلب، 
ولهم ت�صنيفاتهم ح�صب الأهمية الوظيفية الجتماعية وال�صهرة العاملية، فهناك قائمة 
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بالأ�صخا�س الذين ل يتحدثون اإل مبقابل مادي كبري، واأخرى باأ�صماء اأ�صخا�س ير�صون 
بالقليل، وثالثة باأ�صماء من يلهثون وراء ال�صهرة الإعالمية حتى ولو بدون مقابل.

الدول  داخل  اإعالمية  موؤ�ص�صات  بتمويل  الدول  بع�س  قيام   اإلى  الأمر  و�صل  ولقد 
امل�صتهدفة لتقوم بدورها املطلوب يف عقر دارها، م�صتغلة حالة ال�صبابية امل�صيطرة على 

امل�صهد ال�صيا�صي وحالة الفقر املدقع الذي ي�صرب بقوة يف �صميم املجتمع.

ولقد دخلت �صبكة الإنرتنت بو�صفها و�صيلة اإعالمية على اخلط و�صكلت بيئة خ�صبة 
لبث ال�صائعات املغر�صة تداولها ب�صرعة، وتكمن خطورتها يف �صعوبة حتديد امل�صئولية 
من  املاليني  بها  فال�صبكة  ال�صائعة،  منه  انطلقت  الذي  امل�صدر  حتديد  ل�صعوبة  نظرا 

املواقع التي ت�صكل اإعالما مفتوحا ي�صعب الوقوف على هويته اأو ت�صنيف نوعيته.

– �لحتيال على �مل�ساهدين لال�ستيالء على �أمو�لهم: 
قنوات  فتنطلق  انت�صارا،  الإع��الم  و�صائل  وظائف  اأكرث  من  الحتيال  هذا  اأ�صبح 
مزيفة  م�صابقات  تذيع  القنوات  هذه  غالبية  اأن  ومعلوم  فقط،  الغر�س  لهذا  ف�صائية 
التي ل وجود لها، ومعلوم  الوهمية  للفوز باجلوائز  ال�صباب لالت�صال وامل�صاركة  داعية 
عن  ف�صاًل  العادية،  التعريفة  اأ�صعاف  اإلى  ت�صل  امل�صابقات  بهذه  الت�صال  تعريفة  اأن 
جلوء هذه القنوات اإلى حياكة حيل وخدع تكنولوجية جتعل مدة اأقل مكاملة ترتاوح من 
اإلى ت�صجيل �صوتي يقول  اإلى ع�صر دقائق، فمثاًل عندما يت�صل ال�صحية ي�صتمع  خم�س 
له اإذا كنت تريد كذا ا�صغط رقم )1( اأما لو ترغب يف كذا ا�صغط رقم )2(، وت�صتمر 
هذه ال�صطوانة حوايل ثالث دقائق، وعندما ي�صغط ال�صحية ي�صتمع اإلى ت�صجيل �صوتي 
�آخر ميلي عليه جمموعة من �لتعليمات و�ل�سروط ملدة ثالث دقائق �أخرى على �لأقل، ثم 
اأن ي�صغط على زر معني في�صغط امل�صكني لي�صمع من يقول له انتظر �صيتم  يطلب منه 
حتويلك اإلى ال�صتديو الآن، وينتظر خم�س اأو ع�صر دقائق وبع�صهم ينتهي ر�صيده قبل اأن 
ل والبع�س الآخر ي�صاب بالياأ�س وينهي املكاملة بعد اأن يكون قد خ�صر  ياأتيه الدور ِلُيَحوَّ
مبلغًا كبريًا من املال، اأما من ي�صرب وينتظر حتى النهاية فيكت�صف اأنه وقع �صحية لعملية 
ن�صب واحتيال متت على مراأى وم�صمع من احلكومات واملنظمات العاملة يف جمال حقوق 
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الإن�صان. واجلدير بالذكر اأن هذه امل�صابقات تبث عرب غالبية الف�صائيات، ولكن ما زاد 
الطني بلة اأن قنوات ف�صائية قد تخ�ص�صت فيها فال تعر�س مادة �صواها.

وكثري من الف�صائيات تخ�ص�س �صريطًا اأ�صفل ال�صا�صة تدعو ال�صباب العربي من 
اجلن�صني للرتا�صل عربه من خالل اأرقام خا�صة بكل دولة يعلن عنها بجوار هذا ال�صريط، 
ويقع كثري من ال�صباب �صحية لهذا الأ�صلوب الرخي�س من الحتيال والبتزاز النف�صي 

واملادي علمًا باأن ثمن الر�صالة فيه يفوق �صعف ثمن الر�صالة العادية. 

والعبارات  الأل��ف��اظ  اإ�صاعة  الجتماعية  ومفا�صده  الأ�صلوب  ه��ذا  م�صاوئ  وم��ن 
القبيل  هذا  ومن  الأ�صر،  وتفكيك  �صرعية   غري  عالقات  اإقامة  على  واحل�س  املنافية، 
ن�صرت ال�صحف العربية قبل فرتة اأن زوجًا من مدينة الزرقاء الأردنية قراأ على �صريط 
الر�صائل يف اإحدى القنوات الف�صائية ر�صالة حب ودعوة موجهة من زوجته اإلى �صخ�س 
على اأنه ع�صيقها، ثم قراأ رد العا�صق عليها فقام بتطليقها على الفور، واكت�صف فيما بعد 
اأي�صا من  الر�صالة وهي  اإحدى اجلارات بينها وبني الأ�صرة خ�صومة هي من كتبت  اأن 

كتبت الرد عليها لأنها تعرف اأن الرجل ممن يتابعون ر�صائل املوبايل عرب الف�صائيات. 

– وهي كلمة عربية  ومن عجائب القنوات اأن يتخ�ص�س بع�صها يف بث الدرد�صة 
تعني �ختالط �لكالم وكرثته ومقابلها يف �للغة �لإجنليزية chat اأي احلديث يف غري كلفة 
يجل�س ال�صباب اأمامها �صاعات طويلة مهدرًا الوقت واملال يف اأحاديث ل طائل من ورائها، 
ذلك لأن كل واحد منهم يختار ا�صما غري ا�صمه احلقيقي ويدعي وظيفة غري وظيفته 
وعمرًا غري عمره، ويزعم اأنه من بلد ما بينما احلقيقة اأنه من بلد اآخر، يدور بني هوؤلء 
تلك  الواحد منهم قد خ�صر ل�صالح  ليجد  ل�صاعات  جميعًا حديث �صطحي وممل ميتد 

القنوات يف جل�صة واحدة ما يعادل دخل عائلته.

- ممار�سة �لت�سويه و�لت�سليل و�لزيف: 

وتتم من خالل  الراهن  الوقت  الإع��الم يف  و�صائل  هذه وظيفة من وظائف بع�س 
ارتكاب خطايا مهنية على النحو التايل:
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• نقل خرب عن حادث وقع فعاًل وتوظيفه خلدمة جهة معينة، من طريق ا�صت�صافة 	
�صخ�صيات ماأجورة لتحليله مبا يتنا�صب وتوجهات تلك اجلهة، اأو اإ�صافة اأحداث 
و�صخ�صيات غري واقعية للخرب اأو اإظهاره يف توقيت معني، اأو مع خرب اأو جمموعة 
اأخبار لفر�س نتيجة حتليلية ل �صعورية على املتلقي، وهذه اخلطيئة موجودة يف 

و�صائل الإعالم احلديثة ب�صورة ملفتة للنظر.

• يكون 	 اأن  الطبيعي  ومن  لت�صديقه،  املو�صوعية  الظروف  تهيئه  ما  حدث  افتعال 
وراءه هدف معني تتوخاه اجلهة الناقلة، ويتم نفي اخلرب اإذا مل يحقق اأهدافه اأو 
انتفت احلاجة له، وهذه املمار�صة موجودة بكرثة يف و�صائل الإعالم املعا�صر من 

�صحافة واإذاعة وتليفزيون ومواقع الإنرتنت ور�صائل املحمول.

• نقل وجهة نظر بعينها اإلى املتلقي، وحماولة اإقناعه بها من خالل عدة اأ�صاليب 	
اأهمها اختيار الآلية املنا�صبة، والتوقيت ال�صليم للطرح، واختيار املوؤثرات املقنعة، 

وحماولة ح�صد التاأييد ولو باخلداع  لوجهة النظر تلك.

• الإعالمي 	 ال�صغط  خالل  من  جديد،  واق��ع  وفر�س  موجود  واق��ع  تغيري  حماولة 
املكثف املوؤيد لوجود الواقع املفتعل، ونقل �صورة كاذبة عن الواقع املعا�س لتغيريه 
اأو احل�صول على مكا�صب معينة، اأو ال�صغط على جهة معينة من خالل التحليالت 

والتقارير والأفالم وامل�صل�صالت.

• اجلهة 	 وتوجهات  يتنا�صب  ل  لكونه  �صده،  القرائن  وجتميع  �صحيح  خرب  تكذيب 
والرتويج  نظر �صحيحة  وجهة  ت�صويه  مع  ويرتافق هذا  الإعالم،  لو�صيلة  املتبنية 

�صدها لنف�س ال�صبب ال�صابق.

• غ�س الطرف عما يحدث يف الواقع، وجتاهل بع�س الأحداث وال�صخ�صيات بهدف 	
اإلغاء اآثارها، ومثال ذلك جتاهل التليفزيون ال�صوري وقناة الدنيا خرب فوز الدكتور 

حممد مر�صي يف انتخابات الرئا�صة امل�صرية.

• ت�صخيم بع�س الأخبار وتاأليه بع�س ال�صخ�صيات، وذلك لتحقيق ماآرب من وراء 	
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هذا الت�صخيم والتاأليه حيث قد يكون املراد من ذلك التمهيد ل�صناعة جنوم ما، 
�أو �لت�سوي�س على ن�ساط �سخ�سيات �أخرى للق�ساء عليها �سيا�سيا �أو فنيا مثال.

• ومن هذا 	 الإع��الم،  لو�صيلة  املتبنية  توجهات اجلهة  يخدم  امل�صتقبل مبا  ت�صوير 
املنطلق يتم ت�صوير امل�صتقبل ا�صتنادًا اإلى اأمور غري واقعية.

• اأزمات خانقة 	 اإلهاء النا�س عن الواقع، وذلك عندما يعاين املجتمع من  حماولة 
والأف���الم  ك��الأغ��اين  والت�صلية  الرتفيهية  الو�صائل  كثافة  اإل��ى  النظام  فيعمد 

وامل�صل�صالت التي غالبا ماحتوي م�صاهد غري لئقة . 

حقوق الإعالميني:

يف كل دول العامل تر�صانة من قوانني املطبوعات والن�صر ومثلها من قوانني العقوبات، 
اأخالق  وتر�صيخ  اأوتثبيت  الإع��الم  الق�صاء على جت��اوزات  اأو  التغلب  تنجح يف  لكنها مل 

ومعايري املهنة، ذلك لأنها  كامل�صكنات تعالج العر�س وترتك املر�س.

كما يوجد الع�صرات من مواثيق ال�صرف ال�صحفي ولكرثتها ي�صبهها البع�س بالغابة، 
ل  لأنها مبعدل ميثاق لكل موؤ�ص�صة اإعالمية تقريبا، ومع ذلك بقيت حربا على ورق مل يفعَّ
منها �صيء، فال�صحفيون خ�صو�صا والإعالميون عموما ل يزالون عاجزين عن انتزاع 

حقوقهم، مما يرتتب عليه  ارتكاب خمالفات وجتاوزات يف �صبيل اآداء واجباتهم)1(.

والن�صر يركزون  الذين ي�صعون قوانني املطبوعات  عني  امل�صرِّ اأن  امل�صكلة يف  تكمن 
مواثيق  ي�صيغون  عندما  والإعالميون  حقوقهم،  ويتجاهلون  الإعالميني  واجبات  على 
والذي  والثابت  العدل  لكن  واجباتهم،  ويتجاهلون  حقوقهم  على  يركزون  املهنة  �صرف 

يجب عدم اإغفال الثنني والتاأكيد على حق الإعالميني يف:

- حرية الفكر والراأي والتعبري والطالع على املعلومات ، وهي حرية كفلتها كافة 
الد�صاتري واملواثيق والأعراف الدولية ول يجوز النتقا�س منها لأنها يف النهاية 

)1( فتحي ح�صني عامر: حرية الإعالم والقانون، القاهرة، املحرو�صة للن�صر، 2012، �س 176.
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حق لكل مواطن ل يح�صل عليه اإل عن طريق الإعالم)1(.

ول  الطبيعية،  م�صادرها  من  والدقيقة  ال�صحيحة  املعلومات  على  احل�صول   -
بالأمن  ي�صر  ما  اإل  منها  يحجب  اأن  ومن�صبه  �صانه  عال  مهما  مل�صئول  يجوز 
يعوق  اأو  معادية  دولة  ن�صرها  يفيد  معلومة  كل  بذلك  ويق�صد  للبالد،  القومي 
حتريات وحتركات رجال ال�صرطة، فم�صلحة الوطن فوق كل اعتبار، وعندها 

تنتهي حرية ال�صحفي.

- تنظيم الدورات التدريبية لهم لإك�صابهم املهارات اجلديدة يف جمالت عملهم.

- عدم اإجبارهم  على الك�صف عن م�صادرهم،  فحق ال�صحفي يف حماية م�صادره 
اأ�صيل ل يجوز جلهة ما ا�صتالبه )2(.

- �صمان حياة كرمية لهم ولأ�صرهم من حيث امل�صكن واملاأكل وامل�صرب وامللب�س 
والتعليم والتنقل، تكفيهم عن املمار�صات غري املهنية لتدبري اأمورهم املعي�صية.

الطبيعية  والكوارث  احلروب  بتغطية  ُيَكلَّفون  الذين  اأولئك  حياة  على  التاأمني   -
وحمالت ال�صرطة على اأوكار املجرمني.

الأق�صام  وج��ور  الإعالمية،  املوؤ�ص�صات  واأرب���اب  اأ�صحاب  ظلم  من  حمايتهم   -
حتى  العربية  ال��دول  كل  يف  احلل  على  امل�صتع�صية  امل�صكالت  فمن  الإداري���ة، 
الآن امل�صايقات التي يتعر�س لها الإعالميون من قبل الإداريني الذين يجهلون 
مندوب  اأن  واملديرين  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  على  يوؤخذ  فمما  املهنة،  طبيعة 
اإعالنات مبتدئ مقرب اإليهم اأكرث من اإعالمي خم�صرم لزعمهم اخلاطئ اأن 
املندوب هو من يجلب الربح للموؤ�ص�صة، وجهلم اأن املعلن ما هو اإل رجل اأعمال 
يبحث عن الربح ولو اأن اجلريدة اأو الو�صيلة الإعالمية �صعيفة مهنيا ما غامر 

بدفع اأمواله لها.

)2(فار�س ح�صن اخلطاب: الف�صائيات الرقمية وتطبيقاته الإعالمية، القاهرة، عمان، دار اأ�صامة، 2012، �س 53.
)3(ح�صانني �صفيق:�صناعة ال�صحفي، القاهرة، الفكر العربي، 2011، �س71.
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- منحهم الربوز الجتماعي الالئق واملكانة الرفيعة املنا�صبة، ذلك لأن كثريين 
منهم يعانون من غرور وا�صتعالء اأرباب العمل واملديرين وامل�صوؤولني.

- اأن يكونوا اأ�صحاب حق عادل يف اأرباح املوؤ�ص�صة.

- توفري فرق من املحامني للدفاع عنهم اأمام املحاكم، يف حال رفع ق�صايا ن�صر 
�صدهم.

- تقدمي مرتكبي اجلرائم �صد ال�صحافيني ملحكمة جرائم احلرب.

الر�صمية مبا ل يتنافى مع م�صلحة  - مراعاة حقوقهم يف الإجازات والعطالت 
العمل اأو يخرج الو�صيلة الإعالمية من م�صمار ال�صباق.

- العدالة يف الرتقيات ومراعاة �صنوات اخلربة واملوؤهالت العلمية.

- �صرعة منحهم ع�صوية النقابات واجلمعيات الإعالمية.

لعملهم  الإنرتنت وو�صع معايري  املواطن عرب  اإعالم  اأو�صاعه ممار�صي  تقنني   -
وتنظيم دورات تدريبية لهم والعرتاف بهم.

واجبات الإعالميني: 

ال�صريعة  والتطورات  الجتماعية  و  والقت�صادية  ال�صيا�صية  التحديات  �صوء  يف 
واملتعددة، برزت واجبات جديدة األقيت على عاتق الهيئات العالمية، للجدية يف تبني

واملوؤ�ص�صات  الهيئات  بني  العالقة  توطيد  الى  الهادفة  الإعالمي  لل�صرف  مواثيق 
العالمية واملجتمع، من خالل جمموعة معايري واأخالق املهنة  واأبرز ما يلي )1(: 

- حتري �ل�سدق و�لدقة: 

يف  اأ�صا�صي  كمبداأ  املهنية  وال�صفافية  والنزاهة  والدقة  ال�صدق  بتحرى  اللتزام 

)1( عبد العزيز �صرف: الأ�صاليب الفنية يف التحرير ال�صحفي، القاهرة، دار قباء للطباعة والن�صر والتوزيع، 1999م، �س 203.
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اإلى  الإعالمية  امل���ادة  اإي�ص���ال  على  واحلر�س  و�ص���ائله،  مبختلف  الإع����الم  ممار�صة 
دقتها،  يف  لب�س  اأو  �صحتها  يف  �صك  ل  ووا�صح���ة  وموثوق�����ة  مت���كاملة  ب�صورة  متلقيها 
ال������رد  يف  الغ�����ري  ح����ق  �صم����ان  مع  والته������امات،  ال�ص����ائعات  بث  عن  وال�����كف 
والتعقيب املو�صوعي وامل�صئول واملبني على احلقيقة و النزاهة ك�صرورة لك�صب الحرتام 

ونيل الثقة. 

- �لو�سوح وعدم �لغ�س: 

عدم غ�س الراأي العام با�صتخدام الإمكانيات التكنولوجية والتقنية من اأجل و�صع 
�صور لوقائع ما مع اأخبار وقائع اأخرى، اأو ممار�صة اخلدع الب�صرية، اأو ابتداع مكاملات 
هاتفية على الهواء مبا�صرة من الغرف املجاورة لال�صتوديوهات واإيهام امل�صاهدين اأنها 

من املتابعني، قال �صلى اهلل عليه و�صلم: من غ�صنا فلي�س منا.

- توخي م�سلحة �ملجتمع:

على الإعالميني البحث عن الأخب��������ار التي تخ��دم اجلمهور برغم كل العراقيل، ل 
التي تخدم م�صلحة ف�ص���يل �ص���يا�صي اأو اأيدولوجي معني، فاحلقيق����ة يجب اأن تق��ال لأن 
الإع�����المي �ص���اهد على ع�صره و�ص���اهد اأمام اهلل والن��ا�س على احلقيق���ة، قال تعالى: 
»ول تكتموا ال�صهادة ومن يكتمها فاإنه اآثم قلبه« البقرة اآية 283، وقال �صبحانه وتعالى: 
الوالدين  اأو  اأنف�صكم  على  ولو  هلل  �صهداء  بالق�صط  قوامني  كونوا  اآمنوا  الذين  اأيها  »يا 

والأقربني « الن�صاء اآية 135.

- �حرت�م رغبات �مل�سادر:

اإلى  راأي  وكل  م�صدره  اإلى  خرب  كل  ُين�صب  اأن  امل�صادر  مع  التعامل  يف  القاعدة   
�صاحبه، وال�صتثناء خالف ذلك اإل يف حالت ال�صرورة لأ�صباب تقت�صيها خ�صو�صيات 

امل�صدر اأو �صاحب الراأي.

وعند رف�س امل�صدر الك�صف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومربراته، فاإذا 
كانت خالية من ال�صبهات يجب احرتام رغبته، مع التنويه اإلى ما يوؤكد الثقة فيه حتى ل 
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يتعر�س للمخاطر اأو امل�صايقة اأو املالحقة، فالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم قال: “ل �صرر 
ول �صرار يف الإ�صالم “.

الأهمية،  من  القدر  بنف�س  الر�صمية  وغري  الر�صمية  للم�صادر  النظر  يجب  كما 
ال�صخ�صيات  اأ�صماء  من  اأهميتها  تكت�صب  ل  الإعالمية  املادة  فاإن  هذا،  على  وتاأ�صي�صًا 
الالمعة التي ترد فيها، وعليه ل يجوز اإغفال اأو اإهمال خرب اأو تقرير يهم الراأي العام 

ملجرد اأن اأطرافه اأو رواته من غري امل�صاهري.

كما يجب احلذر اأثناء التعامل مع امل�صادر غري املعتمدة اأوغري املتعارف عليها التي 
تطلب مقاباًل ماديًا نظري توفري املعلومات.

- �ل�ستعد�د لتحمل �مل�سوؤولية:

وتعليقات،  واع،  حتليل  تقدمي  عن  مب�صوؤوليتهم  وموؤ�ص�صاتهم  الإعالميون  يعرتف   
هذه  بتقدمي  اللتزام  يقبلون  وهم  العامة،  واملو�صوعات  الأح��داث  عن  راأي  ومقالت 
مهمة  وهذه  ال�صليم،  واحلكم  واخلربة،  بالكفاءة  لهم  م�صهود  اأ�صخا�س  بوا�صطة  املادة 
َلها فعليهم اأن يكونوا جديرين بها، وعند وقوع خطاأ عليهم  عظيمة قبل الإعالميون حتمُّ

ال�صتعداد لإ�صالحه وحتمل تبعاته.

-  �حليـــــاد �لتـــــــام: 

ب��اآراء  ب��الإدلء  احلوارية  والربامح  ال�صحفية  التحقيقات  مل�صادر  الإيحاء  عدم 
معينة على ح�صاب احلقيقة، فمن ال�صائع اأثناء الإعداد حلوار �صحفي اأو تليفزيوين اأو 
اإذاعي اأن يوحي املحرر لل�صيف بتبني وجهة نظر ما على ح�صاب احلقيقة، فهذا خمالف 

لأخالق املهنة.  

- عدم �خلو�س يف �أعر��س �لنا�س: 

وذلك عند تناول اأخبار من ملفات بولي�س الآداب قبل اأن ت�صدر الأحكام الق�صائية، 
يف مثل هذه املو�صوعات يجب على الإعالمي معاجلتها معاجلة تهدف اإلى التوعية ل اإلى 
النفي  واإذاعة  ن�صر  القبيل يجب  اأخطاء من هذا  وال�صهوات، وعند وقوع  الغرائز  اإثارة 
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والتكذيب يف نف�س ال�صفحة اأو الربنامج اأو املوقع الإليكرتوين بنف�س امل�صاحة التي ن�صر 
بها اخلرب الكاذب.

- �لنـــــــز�هة:

اأو  عينية  هدايا  �صكل  يف  كانت  �صواء  نوع  اأي  من  ر�صاوى  الإعالمي  قبول  عدم   -
�صيكات بنكية اأو ع�صوية جلان مبكافاآت مالية اأو قبول رحالت جمانية  اللهم اإل رحالت 
العمل من اجلهة التي يتولى تغطيتها، لأنه اإذا قبل �صي�صطر اإلى اخل�صوع لأهواء الرا�صي، 
ب لتهديده به عند ال�صرورة، ور�صولنا �صلى اهلل عليه و�صلم  وقد تكون الر�صاوي فخا ُن�صِ

قال: “لعن اهلل الرا�صي واملرت�صي“.

املجانية  والرحالت  واملجامالت  الهدايا  اأن  لل�صك  جمال  يدع  ل  مبا  ثبت  ولقد 
اأمانته لذا  اإلى تنازل الإعالمي عن  ت���وؤدي  اأن  اأو المتيازات ميكنها  واملعاملة اخلا�صة 
اأو  ما،  جهة  من  عليه  تعر�س  ثانية  وظيف����ة  اأية  قبول  وعن  قبولها  عن  العتذار  عليه 
�ملهنة،  باأمانة  �لإخالل  �إلى  �أدت  �إذ� هي  �ملجتمع �ملدين  ن�ساط منظمات  �ل�سرت�ك يف 
فالإعالميون يجب اأن يقودوا حياتهم اخلا�صة بطريقة حتميهم من ت�صارب امل�صالح، 
�صواء اأكان ذلك حقيقيا اأم ظ���اهريا، فم�صئوليتهم جتاه اجلمهور لها الأولوية قطعا وهذه 

هي طبيعة مهنتهم

- عدم �لت�سهري و�لعتد�ء على �لنا�س �إعالميا: 

باحرتام حقوق وخ�صو�صيات الآخرين عند حترير اأخبارهم وتقدميها و تداولها 
املواقع  و  والتلفزيونية  الذاعية  والأخبار  والربامج احلوارية  ال�صحفية  املو�صوعات  يف 
وال�صبكات الإليكرتونية، واحلر�س على تفادى الأخطاء وال�صائعات اأو ا�صتخدام مفردات 
املادة  اإي�صال  على  احلر�س  وتوخي  اأخ��رى،  دون  لفئة  النحياز  اأو  والتمييز  الت�صهري 

الإعالمية اإلى متلقيها ب�صورة مو�صوعية كاملة وموثوقة ووا�صحة )1(. 

فالعناوين الرئي�صية يجب اأن تتفق مع ما يف املادة  الإعالمية من معلومات، وال�صور 

)1( �صباح يا�صني: الإعالم حرية يف انهيار، بريوت، منتدى املعارف، 2011، �س 95.
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اأو الربامج املذاعة تليفزيونيا يجب اأن تعطي �صورة دقيقة للحدث، فال تهويل ول تهوين، 
واملمار�صة ال�صليمة ت�صتلزم التفرقة بني التقارير الإخبارية من جهة والتعبري عن وجهة 

النظر من جهة اأخرى. 

- �مل�سوؤولية و�مل�ساءلة:

والوطنية  الذاتية  بامل�صوؤولية  الل��ت��زام  م��راع��اة  وموؤ�ص�صاتهم  الإعالميني  على 
فر�صة  يتيح  ل  ومبا  الآخ��ر،  وال��راأي  ال��راأي  اح��رتام  مب�صوؤولية  والتم�صك  والخالقية، 
امل�صا�س باملعتقدات الدينية ال�صالمية اأو التمييز بني اأي من فئات املجتمع وموؤ�ص�صاته 
واأفراده، وامل�صا�س بالهوية والوحدة الوطنية، بامل�صلحة العامة للوطن ومكت�صباته حتت 
اأي ذريعة اأو عذر، والقبول مببداأ حق الرد والت�صحيح املو�صوعي من الأفراد اأو الفئات 
الثابتة  والتجاوزات  واملخالفات  الخطاء  وامل�صاءلة عن  املحا�صبة  ومبداأ  املوؤ�ص�صات،  اأو 
والقوانني  الد�صتور  لأحكام  وفقا  الق�صاء  الى  اإحالتها  وامكانية  ال�صلبية  وانعكا�صاتها 

واملواثيق العالمية املعتمدة. 

- �حرت�م �حلقوق �لفكرية:

الإعالمية  والفعاليات  والربامج  لالأعمال  والتقدمي  والنتاج  والتحرير  للتاأليف 
اأي  ا�صتن�صاخ  اأو  انتحال  يجوز  فال  للغري،  تعود  التي  والإلي����كرتونية  وامل�صموعة  املرئية 
هذه العم����ال جزئيا اأو كليا دون ترخي�س اأو اإذن ر�صمي اأو اإ�صارة وا�صحة مل�صادرها 

الأ�صلية )1(. 

- ويف �لرتويج:

عدم ن�صر اأو عر�س اإعالنات هدامة وغري �صادقة يف موا�صفات ال�صلع املعلن عنها، 
اإذ ظهرت يف الف�صائيات الكثري من الإعالنات حول �صلع وعقاقري وهمية بزعم عالجها 

لالأمرا�س املزمنة.

)1(اأ�صرف فتحي الراعي: حرية ال�صحافة يف الت�صريع ومواءمتها للمعايري الدولية،عمان، دار الثقافة، 2011، �س 112.
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- �لهتمام و�لرتحيب:

اأو  احلوارية  اأو  العامة  الربامج  يف  وال�صيوف  امل�صتمعني  اأو  وامل�صاهدين  بالقراء 
التفاعلية اأو الن�صرات الإخبارية، و يجب اأن يكون هذا الهتمام والرتحيب دون متييز اأو 
حماباة مع احرتام اآرائهم وخ�صو�صياتهم وعدم الإ�صاءة لهم اأو لآرائهم اأو معتقداتهم 
اأو خ�صو�صياتهم باأي �صكل من الأ�صكال لكون ذلك من اأهم القيم وال�صلوكيات الأخالقية 

الذاتية والإعالمية والجتماعية.

- �إ�سالح �خلطاأ:

اأو غري  اإف��ادات غري دقيقة،  اأو حتوي  اأنها خاطئة    يف حال بث مادة يثبت لحقا 
موثوق بها يتم اتخاذ اخلطوات التالية:

• التاأكد من عدم اإعادة بث تلك املادة. 	

• العرتاف للجمهور يف اأقرب فر�صة ممكنة بحدوث اخلطاأ والعتذار عنه. 	

• اإعادة بث اأو ن�صر املادة بعد ت�صويب اخلطاأ ما مل يكن اخلطاأ كبريا بحيث ُيفقد 	
املادة اأهميتها اخلربية. 

• اأن 	 الإن�صاف  اإذا كان هناك طرف مت�صرر من ذلك اخلطاأ فمن مقت�صيات 
مينح الفر�صة ليقوم بالت�صويب اأو النفي مع �صمان اأنه لن يلجاأ اإلى املهاترة اأو 

اأي اأ�صلوب ينال من �صمعة املوؤ�ص�صة.
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ا�صتنتاج

بعد هذا ال�صرح ملاهية الإعالم املعا�صر وبيئته ووظائفه وو�صائله وتاأثرياته واأخالقه 
يحدوين الأمل اأن اأكون قد �صاهمت يف اإفادة القراء من عامة النا�س ومن رجال الإعالم 
يف كل جمالته مبجموعة املهارات والقيم واملعايري املطلوبة للتعامل مع الإعالم املعا�صر 

واحرتافه، فهذا الكتاب يحقق لقارئه احلد الأدنى منها على النحو التايل:

للنــــــا�س عمـــوما:

• اكت�صاب مهارات الت�صال الفعال عند ال�صرورة واحلاجة واكت�صاب ثقافة التعامل 	
مع اأهم عنا�صر احلياة املعا�صرة وهي و�صائل الت�صال.

• من 	 وال�صتفادة  التعامل  يف  الأخالقية  واملعايري  الجتماعية  التقاليد  مراعاة 
خدمات الهواتف املحمولة و�صبكة الإنرتنت.

• القدرة على النقد والتحليل وتقييم ما يتلقاه عرب و�صائل الت�صال احلديثة.	

• الإح�صا�س باأنه على ات�صال بكل بقعة يف هذا العامل والطالع على جتارب الآخرين 	
وال�صتفادة منها.

• التجارية 	 ون�صاطاته  الأ�صرية  حياته  يف  الرقمية  الت�صال  اأجهزة  من  ال�صتفادة 
ومهامه الوظيفية.

• ال�صتفادة يف تر�صيخ العالقات الجتماعية مع الأهل والأقارب والأ�صدقاء.	

• ال�صتفادة من اأجهزة الت�صال يف التغلب على امل�صاكل والأزمات واملواقف الطارئة 	
عربالت�صال باجلهات املخت�صة. 

• تكوين خلفية ثقافية يف املعارف املختلفة.	

• يتعامل مع احلا�صب والنرتنت والربيد اللكرتوين.	
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• ي�صتخدم الربامج الإح�صائية يف معاجلة بيانات البحوث. 	

• يعمل يف فريق باأ�صلوب جماعي. 	

• يناق�س نتائج معينة. 	

• يفكر باأ�صلوب نقدي. 	

• يدير حوارًا باأ�صلوب دميقراطي. 	

• يتعامل بكفاءة مع م�صادر املعلومات.	

لالإعالميني خ�صو�صا:

اأول - رجال ال�صحافة:

�أ – �ملعايري �لأكادميية:

	•••حتليل املتغريات اخلا�صة ببيئة العمل ال�صحفي.
	•••يجمع املادة ال�صحفية من خمتلف م�صادرها الب�صرية وغري الب�صرية. 

	•••يكتب اأو يحرر املواد ال�صحفية يف اأ�صكال �صحفية خمتلفة يف �صحيفة ورقية اأو 
اإلكرتونية.

	•••ي�صمم وينفذ ويخرج جريدة اأو جملة ورقية اأو اإلكرتونية.
	•••ي�صتخدم اأو ي�صور بالكامريا �صورا �صحفية. 

	•••يعد وينفذ بحثا علميا حول م�صكلة من م�صاكل ال�صحافة. 
والق�صايا  الأح��داث  نحو  العام  ال��راأي  لقيا�س  ا�صتق�صاء  اأو  يخطط ل�صتطالع  • • •	

واملو�صوعات املثارة يف املجتمع..

	•••يختار م�صكالت ترتبط باملهنة ويبتكر احللول اأو البدائل املختلفة لها.
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	•••ينتج �صحيفة ورقية اأو اإلكرتونية. 
	•••يبتكر اأ�صاليب جديدة ملعاجلة الق�صايا واملو�صوعات املختلفة.

	•••يجمع املادة ال�صحفية من خمتلف م�صادرها الب�صرية وغري الب�صرية. 
	•••يكتب اأو يحرر املواد ال�صحفية يف اأ�صكال �صحفية خمتلفة يف �صحيفة ورقية اأو 

اإلكرتونية.

	•••ي�صمم وينفذ ويخرج �صفحة من جريدة اأو جملة ورقية اأو اإلكرتونية.
	•••ي�صتخدم اأو ي�صور بالكامريا �صورا �صحفية. 

	•••يعد وينفذ بحثا علميا حول م�صكلة من م�صاكل ال�صحافة. 
	•••يعد و ينفذ ا�صتق�صاء اأو ا�صتطالع لقيا�س الراأي العام. 

اإلكرتونية.  اأو  ورقية  �صحيفة  	•••ينتج 
	•••يبتكر اأ�صاليب جديدة ملعاجلة الق�صايا واملو�صوعات املختلفة

ب - �ملهار�ت �لعامة:

اللكرتوين. والربيد  والنرتنت  احلا�صب  مع  	•••يتعامل 
البحوث.  بيانات  معاجلة  يف  الإح�صائية  الربامج  	•••ي�صتخدم 

جماعي.  باأ�صلوب  فريق  يف  	•••يعمل 
املهني. ال�صرف  ومواثيق  ال�صحفي  العمل  اأخالقيات  	•••يطبق 
جذاب. باأ�صلوب  عامًا  اأو  علميِا  اأو  �صحفيا  تقريرا  	•••يعر�س 

معينة.  نتائج  	•••يناق�س 
نقدي.  باأ�صلوب  	•••يفكر 
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دميقراطي.  باأ�صلوب  حوارًا  	•••يدير 
انواعها. مبختلف  واحلديثة  التقليدية  املعلومات  م�صادر  مع  بكفاءة  	•••يتعامل 

ثانيا - رجال الإذاعة والتليفزيون

�أ - �ملعايري �لأكادميية:

	•••يفهم اأ�ص�س الإعداد والكتابة والتقدمي الإذاعي والتليفزيوين
ي�صف الأ�صكال الرباجمية الإذاعية والتليفزيونية وخ�صائ�صها والطرق املثلى  • • •	

لإنتاجها.

والإع��داد  الفكرة  اختيار  ب��دءًا من  والتليفزيوين  الإذاع��ي  الإنتاج  يتعرف على  • • •	
والتقدمي والت�صوير والإخراج وانتهاًء باإنتاج الأ�صكال الرباجمية املختلفة.

	•••يو�صح دور الإذاعات والقنوات املتخ�ص�صة يف تلبية احتياجات اجلمهور اخلا�صة.
	•••ي�صف الربامج الإخبارية واأ�ص�س �صياغتها وتقدميها واإخراجها وقواعد ترتيب 

وعر�س الأخبار وكيفية تنفيذ ن�صرات اإخبارية.

	•••يتعرف على اأ�صاليب نقد الأعمال الدرامية وتقييم دورها يف املجتمع.

	•••يتعرف على الت�صويق الجتماعي لالأفكار امل�صتحدثة وق�صايا املجتمع.
	•••ي�صف خطوات توظيف الإذاعة والتليفزيون خلدمة ق�صايا املجتمع.

	•••يتعرف على الراأي العام املعا�صر واأ�صاليب قيا�صه.
ب - �ملهار�ت �ملهنية:

اأن ي�صبح اخلريج قادرا على اأن:

	•••يعد الربامج الإذاعية والتليفزيونية وفقا لأ�صكال الربامج املختلفة.
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	•••ي�صتخدم اأ�صتوديو الإذاعة والتليفزيون لت�صجيل الربامج اأو اإذاعتها على الهواء 
مبا�صرة.

	•••ي�صتخدم كافة املعدات والأجهزة الالزمة لالإنتاج التليفزيوين اأو الإذاعي.
	•••يوظف احلا�صب الآيل يف الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين.

	•••يطبق قواعد اللغة العربية يف الكتابة للربامج الإذاعية التليفزيونية.
	•••يطبق قواعد اللغة العربية يف الأداء الذاعى والتليفزيوين.

	•••يطبق اأدوات الإعالم الدويل املعا�صر يف الإذاعات املوجهة.
	•••يعد حمالت الت�صويق الجتماعي والتجاري ب�صكل متكامل.

ثالثا – رجال العالقات العامة 

�أ - �ملعايري �لأكادميية:

	•••تو�صيح املفاهيم العلمية اخلا�صة بالعالقات العامة والإعالم والراأي العام.
	•••ي�صف خطوات اإعداد حمالت العالقات العامة واحلمالت الإعالنية.

والت�صويق  والإع��الن  العامة  العالقات  برامج  عليها  التي حتتوي  العنا�صر  يحدد  • •	
الجتماعي. 

	•••يتعرف على التطورات الراهنة وامل�صتقبلية يف جمال تكنولوجيا الت�صال والإعالم 
والعالقات العامة والإعالن.

	•••يحدد املهارات الت�صالية الالزمة للم�صتغلني بالعالقات العامة اأو الإعالن لتحقيق 
الإقناع والتاأثري.

	•••ي�صرح املق�صود بالت�صالت التنظيمية والت�صويقية واإدارة الأزمات والراأي العام 
والت�صال الدويل.
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	•••يذكر اللوائح والقوانني التي تنظم حمالت الت�صويق الجتماعي.
اإجراء بحث كيفي اأو ميداين اأو حتليلي يف اأحد جمالت العالقات  	•••ي�صف خطوات 

العامة اأو الراأي العام.

الراأي  مع  والتعامل  والإعالن  العامة  العالقات  مهنة  اأخالقيات  على  يتعرف  • • •	
العام..

ب - �ملهار�ت �ملهنية: 

	•••يجمع البيانات واملعلومات من م�صادرها املختلفة وي�صتخدمها بكفاءة يف بحوث 
العالقات العامة والإعالم.

العامة  العالقات  حمالت  اإط��ار  يف  واإعالنية  اإعالمية  ر�صائل  يحرر  اأو  يكتب  • • •	
والإعالن والراأي العام.

	•••ي�صمم وينفذ الو�صائل الت�صالية كالكتيبات واملطويات وغريها من املواد الالزمة 
خلدمة برامج العالقات العامة.

	•••ي�صتخدم التكنولوجيا احلديثة يف توثيق اأحداث وفعاليات العالقات العامة.
	•••ُيعد وينفذ بحثًا علميًا حول م�صكلة من م�صكالت العالقات العامة اأو الإعالن اأو 

الراأي العام.

	•••ُيعد وينفذ ا�صتق�صاًء اأو ا�صتطالعا لقيا�س الراأي العام حول الق�صايا الدولية.
	•••ينتج برامج ات�صالية اأو اإعالمية حول املن�صاأة وتطوراتها املختلفة.



- 259 -

املراجــــــــــــــع

اأوًل: القراآن الكرمي.

ثانيًا: ال�صنة النبوية ال�صريف

ثالثا: املراجع العربية:

والفنون 1.  الثقافة  وزارة  الدوحة،  التليفزيونية،  الدراما  يف  العربية  الأ�صرة  �صورة  اإ�صماعيل:  اإبراهيم   
والرتاث، 2009.

ابراهيم اإمام: الإعالم الإ�صالمي.. املرحلة ال�صفهية. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. 1980م.. 2

اإبراهيم اإمام: درا�صات يف الفن ال�صحفي. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. 1991م.. 3

اإبراهيم اإمام: وكالت الأنباء. القاهرة. دار الفكر العربي. 1972م.. 4

اإبراهيم اأحمد ال�صم�صي: �صناعة اخلرب ال�صحفي. العني. مكتبة الفالح. 1999م.. 5

التي . 6 والقانونية  الد�صتورية  لالأ�ص�س  نقدية  قراءة  الإعالمية..  الت�صريعات  امل�صلمي:  اهلل  عبد  اإبراهيم 
حتكم اأداء و�صائل الإعالم. القاهرة. دار الفكر العربي. 2004م. 

متغري. . 7 عامل  يف  واملكتبات  للكتب  والتنموي  الثقايف  ال��دور  املعلومات..  ع�صر  املوجود:  عبد  اإبراهيم 
القاهرة. الدار ال�صرقية. 1993م.

الو�صيط. . 8 املعجم  النجار:  علي  حممد  القادر،  عبد  حامد  الزيات،  ح�صن  اأحمد  م�صطفى،  اإبراهيم 
القاهرة. جممع اللغة العربية. 1972م.

اإبن �صريويه الديلمي: الفردو�س. بريوت. دار �صادر. بدون تاريخ. . 9

اأحمد اأبو زيد: �صيكولوجية الراأي العام. القاهرة. عامل الكتب. 1968م.. 10

�أحمد بدر: �أ�سول �لبحث �لعلمي ومناهجه. ط8. الكويت. وكالة املطبوعات. 1986م.. 11

اأحمد ح�صني ال�صاوي: ال�صحافة امل�صرية يف مفرتق طرق.. عر�س تاريخي يف م�صتقبل ال�صحافة يف . 12
م�صر. القاهرة. دار املوقف العربي. 1980م.

�أحمد فوؤ�د �لبكري: �لكامري� للهو�ة.. قو�عد �لت�سوير. ط5. القاهرة. بدون دار ن�صر. 1992م.. 13

�أحمد لطفي �ل�سيد: ق�سة حياتي )�سل�سلة كتاب �لهالل( ط2. القاهرة. دار الهالل. 1982م.. 14

اأحمد م�صطفى عمر: البحث الإعالمي.. مفهومه، اإجراءاته، مناهجه. العني. مكتبة الفالح. 2004م.. 15

اأدهم كال�س: الأ�ص�س العلمية لتبويب ال�صحيفة اليومية. العني. دار العلوم للن�صر. 1996م.. 16



- 260 -

اأديب خ�صور: مبادئ حترير الأخبار. دم�صق. دار املكتبي. 2003م. . 17

اإيرتاك . 18 القاهرة.  القراء.  لدى  الإدراكية  والعمليات  ال�صحفية  الكتابة  فنون  الرحيم علي:  اأ�صامه عبد 
للطباعة والن�صر والتوزيع. 

اإ�صماعيل اإبراهيم: ال�صحفي املتخ�ص�س: القاهرة. دار الفجر للن�صر والتوزيع. 2001م.. 19

اإ�صماعيل اإبراهيم: فن التحرير ال�صحفي بني النظرية والتطبيق. القاهرة. دار الفجر للن�صر والتوزيع. . 20
1998م.

اأ�صرف فهمي خوخة: التوثيق الإعالمي وم�صادر املعلومات، الإ�صكندرية، املعرفة اجلامعية،  2011.. 21

اأ�صرف فهمي خوخة: امل�صادر ال�صحفية يف ع�صر املعلومات، الإ�صكندرية، 2010.. 22

الدار . 23 القاهرة.  التحرير.  رئي�س  و�صلطة  الدولة  �صلطة  بني  ال�صحفية  احلمالت  �صالمة:  حممد  ال�صيد 
البي�صاء. 1991م.

املختار حممد اإبراهيم: اأ�ص�س حتليل البيانات يف علم الإجتماع. القاهرة. دار الفكر العربي. 2005م.. 24

اأمال �صعد متويل: فن التحرير ال�صحفي. القاهرة. دار الفكر العربي. 2002م.. 25

اأمرية احل�صيني: فن الكتابة يف الإذاعة والتلفزيون، بريوت، النه�صة العربية،  2012م. 26

مكتبة . 27 دم�صق.  ومنقحة(.  )جديدة  ط3.  باملو�سوع.  و�رتباطها  �ل�سحفية  �ل�سورة  �خلالدي:  �أنــور 
الأمويني. 2004م.

اأنور فتح اهلل جنيب: اآليات عمل املحكمة الإدارية. الإ�صكندرية. الدار اجلامعية للن�صر والتوزيع. 2001م.. 28

اأنور حممد ال�صرقاوي: علم النف�س املعريف املعا�صر. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. 1991م.. 29

مركز . 30 ب��ريوت.  العربي.  الوطن  يف  القرارات  �صنع  يف  الإت�صال  و�صائل  دور  حمادة:  اإبراهيم  ب�صيوين 
درا�صات الوحدة العربية. 1993م.

للن�صر. . 31 الديار  �صبتمرب. بريوت.  اأحداث 11  بعد  الأمريكي  الإعالم  امل�صلمني يف  زيد: �صورة  اأبو  جمال 
2003م.

جمال حممد اأبو �صنب: ال�صيا�صات الإعالمية، الإ�صكندرية، املعرفة اجلامعية، 2010 م.. 32

جمال �لدين �لعطيفي:حرية �ل�سحافة وفق ت�سريعات جمهورية م�سر �لعربية. ط2. القاهرة. الأهرام. . 33
1985م.

جمانه دانيال: قيم الأخبار بني املو�صوعية والتوظيف. بريوت. مكتبة اجلامعة الأمريكية. 2002م.. 34

جمعه ح�صني ن�صر اهلل: اأهل الثقة واأهل اخلربة. بريوت. الدولية للن�صر. 1990م.. 35

جيهان اأحمد ر�صتي: الإعالم الدويل. القاهرة. دار الفكر العربي. 1986م. . 36

جيهان �أحمد ر�ستي: �لأ�س�س �لعلمية لنظريات �لإعالم. ط2. القاهرة. دار الفكر العربي. 1975م.. 37



- 261 -

ح�صن را�صد: �صورة البطل يف الأفالم ال�صينمائية العربية. العني. دار �صركال للن�صر والتوزيع. 2006م.. 38

ح�صن عماد مكاوي: اأخالقيات العمل الإعالمي. القاهرة. الدار امل�صرية اللبنانية. 1994م.. 39

ح�صني ن�صر، و�صناء عبد الرحمن: اخلرب ال�صحفي.. ع�صر املعلومات. العني. . 40

ح�صنني عبد القادر: ال�صحافة كم�صدر للتاريخ. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. 1960م. . 41

ح�صني فهيم: ق�صة الأنرثوبولوجيا.. ف�صول يف تاريخ علم الإن�صان. الكويت. عامل املعرفة. 1986م.. 42

حمدي ح�صن: مقدمة يف درا�صة و�صائل واأ�صاليب الإت�صال. القاهرة. دار الفكر العربي. 1987م.. 43

حنا �لفاخوري: تاريخ �لأدب �لعربي. ط8. بريوت. بدون دار ن�صر، بدون تاريخ.. 44

خالد اأبو اللمع: م�صادر الأخبار. عمان. دار الوحدة للن�صر والتوزيع. 2000م.. 45

والتوزيع. . 46 للن�صر  البرتاء  عمان.  الإعالمية.  الفو�صى  ع�صر  يف  ال�صحفي  ال�صمري  عرجه:  اأبو  خالد 
2004م.

خالد الب�صام: امل�صور املحرتف وامل�صور الهاوي. بريوت. الدار احلديثة. 1999م.. 47

خالد رجائي املجذوب: دور النقد يف تطوير �صناعة ال�صينما. بريوت. املركز الفني احلديث. 1990م.. 48

خالد ال�صوابكه: املباح واملحظور يف ال�صحافة العربية. دم�صق. دار الريان للن�صر. 1999م.. 49

خليل �سابات: �ل�سحافة ر�سالة و��ستعد�د وفن وعلم. ط2. القاهرة. دار املعارف. 1967م.. 50

العبيكان. . 51 مكتبة  الريا�س.  والإع��الن.  العامة  العالقات  يف  الأخالقية  املعايري  اخلاطر:  دروي�س حممد 
2005م.

العربية. . 52 الوحدة  درا�صات  العربي. بريوت. مركز  الوطن  والإعالم يف  الإت�صال  را�صم حممد اجلمال: 
1991م.

ر�صدي �صحاتة اأبو زيد:م�صئولية الإعالم الإ�صالمي يف النظام العاملي اجلديد، الإ�صكندرية، دار الوفاء . 53
لدنيا الطباعة، 2011م.

رفعت الطوا�س: اأزمة الإعالم واأزمة الأنظمة. اجلزائر. الدار احلديثة للطباعة وال�صحافة. 2003م... 54

 ريا�س الفريجي: حكايات اإعالمية، الريا�س،دار طويق، 212م55. 

�صامية قطريب: دور الإعالم يف تر�صيخ الدميوقراطية. بريوت. دار حراء للن�صر والتوزيع. 2005م.. 56

�صعاد عبد اللطيف اأبو اخلري: الدول العربية مالها وما عليها يف اتفاقية اجلات. القاهرة. املعرفة للن�صر . 57
والتوزيع. 1997م.

�صعد اأبو راتب: قادة الراأي بني الدعوة والدعاية. دم�صق. الدار الأموية للن�صر والتوزيع. 2001م.. 58

�صعد امل�صيفري: الإعالم الإ�صالمي يف الدول غري الإ�صالمية. م�صقط. م�صقط للن�صر والتوزيع. 2001م.. 59



- 262 -

�صعيد الغريب النجار: تكنولوجيا ال�صحافة يف ع�صر التقنية الرقمية. القاهرة. الدار امل�صرية اللبنانية. . 60
2001م.

�صعيد الغريب النجار: مدخل اإلى فن الإخراج ال�صحفي. القاهرة. الدار امل�صرية اللبنانية. 1998م.. 61

�صعد �صليمان امل�صهداين: الإعالم التليفويوين وتاأثريه على اجلمهور، عمان، 2012م.. 62

�صليم اأحمد �صيف: وظيفة اخلرب ال�صحفي والإعتبارات التجارية يف ع�صر التكنولوجيا. بريوت. الدار . 63
الع�صرية للطباعة والن�صر. 2004م.

�صليمان �صالح: اأخالقيات الإعالم، الكويت، دار الفالح،2012م.. 64

�صليمان �صالح: حرية ال�صحافة يف الرتاث العلمي.. درا�صة مقارنة بني املدر�صتني القانونية والإعالمية، . 65
القاهرة، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، 1996م.

�صليمان �صالح: �صناعة الأخبار يف العامل املعا�صر. القاهرة. دار الن�صر للجامعات. 1998م.. 66

�صمر طاهر: الإعالم يف ع�صر العوملة،القاهرة، نه�صة م�صر، 2011م.. 67

�صمري عبد الواحد: بنوك املعلومات. الإ�صكندرية. مكتبة املدار�س. 1986م.. 68

�صمري عبد الواحد: مناهج البحث يف الدرا�صات الإعالمية، القاهرة، 2012. 69

�صهيله جربان: ا�صكاليات ال�صدق والدقة واملو�صوعيه يف الدرا�صات الإعالمية. بريوت. الأوائل للن�صر. . 70
2005م.

�صيد �صاداتي ال�صنقيطي: وكالة الأنباء الإ�صالمية. الدوحة. دار الثقافة. 2002م.. 71

�صاكر الذهبي: القيم وع�صر املتغريات. الإ�صكندرية. املكتبة امل�صرية. 2004م.. 72

�صادية حممد حلمي: ال�صيا�صات الإعالمية واحلرب النف�صية، القاهرة، املحرو�صة للن�صر، 2011 م.. 73

�صريف دروي�س اللبان: الألوان يف ال�صحافة امل�صرية. القاهرة. العربي للن�صر والتوزيع. 1996م.. 74

�صعيب حت�صني: احلمالت ال�صحفية يف ال�صحافة اللبنانية. بريوت. �صيدا للن�صر. 2001م.. 75

�صفيق ح�صانني: احلوار الإعالمي، القاهرة، دارالفكر، 2010 م.. 76

�صفيق فالح ح�صان عالونه: �صيكولوجية التطور. عمان. دار امل�صرية. 2004م.. 77

�صاحله بن فواز: الثورة التكنولوجية وو�صائل الإت�صال العربية. تون�س. دار ال�صابي للن�صر. 2003م.. 78

�صالح جوهر: علم الإت�صال، مفاهيمه، نظرياته، جمالته. القاهرة. مكتبة عني �صم�س. 1979م.. 79

�صالح الدين حافظ: اأحزان حرية ال�صحافة. القاهرة. مركز الأهرام للرتجمة والن�صر. 1993م.. 80

�صالح قب�صايا: التحقيق ال�صحفي. القاهرة. اأخبار اليوم. 2001م.. 81

الإ�صرائيلية. . 82 امل�صرية  العالقات  تطبيع  حول  درا�صة  العام..  وال��راأي  الإعالم  خليل:  الغفار  عبد  عادل 



- 263 -

القاهرة. مركز درا�صات الوحدة العربية. 1980م.

طارق ال�صاري: الإعالم الإذاعي، عمان، داراأ�صامة، 2010م.. 83

ط���ارق �صيد اأحم��د: فن الك����تابة الإذاعية والتليفزيونية، الإ�ص��������كندرية، املعرفة اجلامعية، 2011 م.. 84

عبد اجلبار حممود: الت�صوير ال�صحفي. الدار العربية للن�صر والتوزيع. القاهرة. 1980م.. 85

عبد اجلواد �صعيد ربيع: فن اخلرب ال�صحفي. القاهرة. دار الفجر للن�صر والتوزيع. 2005م.. 86

عبد الرحمن بكر: الود املو�صول يف ر�صائل املحمول، القاهرة، 2010م.. 87

عبد ال�صتار جواد: فن كتابة الأخبار. عمان. بدون دار ن�صر. 2002م.. 88

عبد الرزاق الهيتي: ال�صحافة املتخ�ص�صة، عمان،  داراأ�صامة،2011م. 89

عبد العزيز �صرف: الأ�صاليب الفنية يف التحرير ال�صحفي. القاهرة. دار قباء للطباعة والن�صر والتوزيع. . 90
1999م.

عبد العزيز الغنام. مدخل يف علم ال�صحافة )ال�صحافة اليومية(. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. . 91
1977م.

الثمانينات. . 92 يف  امل�صري  للنموذج  درا�صة  النخبة..  جلرائم  الإعالمي  التناول  النبي:  عبد  الفتاح  عبد 
القاهرة. دار الثقافة للن�صر والتوزيع. 1991م.

عبد الفتاح عبد النبي: �صو�صيولوجيا اخلرب ال�صحفي.. درا�صة يف انتقاء ون�صر الأخبار. القاهرة. العربي . 93
للن�صر والتوزيع. 1989م.

عبد اللطيف حمزة: اأزمة ال�صمري ال�صحفي. القاهرة. الهيئة امل�صرية العامة للكتاب. 2002م.. 94

عبد اللطيف حمزة: الإعالم له تاريخه ومذاهبه. القاهرة. دار الفكر العربي. بدون تاريخ. . 95

عبد �للطيف حمزة: �ملدخل يف فن �لتحرير �ل�سحفي. ط5. القاهرة. الهيئة امل�صرية العامة للكتاب. . 96
2002م.

عبد اهلل زلطه: فن اخلرب.. الأ�ص�س النظرية والتطبيقات العملية. بنها. دار م�صطفى للطباعة والن�صر. . 97
2003م.

عبد اهلل اإبراهيم: الثقافة العربية واملرجعيات امل�صتعارة. بريوت. املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر. . 98
2004م.

عبد اهلل علي ح�صن: املقارنات الت�صريعية بني القوانني الو�صعية املدنية والت�صريع. القاهرة. دار ال�صالم. . 99
2001م.

عبد الواحد الراجحي: الإعالم الدويل والإقت�صاد. الريا�س. دار خزاعة للن�صر. 2003م.. 100

عبد الوهاب كحيل: الراأي العام وال�صيا�صات الإعالمية. القاهرة. مكتبة املدينة. 1985م.. 101



- 264 -

عثمان حافظ: تطور ال�صحافة يف اململكة العربية ال�صعودية: جدة. �صركة املدينة للطباعة والن�صر. بدون . 102
تاريخ.

عزيزه عبده: الإعالم ال�صيا�صي والراأي العام.. درا�صة يف الأولويات. القاهرة. دار الفجر للن�صر والتوزيع. . 103
2002م

عالء �لدين �ملدر�س: �أ�سر�ر �سقوط بغد�د. عمان. د�ر �لإ�سر�ء. 2005م.. 104

عماد عبد احلميد النجار: الو�صيط يف ت�صريعات ال�صحافة. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. 1985م.. 105

عمر اإ�صماعيل: الإت�صال وال�صلوك الإن�صاين. الريا�س. معهد الإدارة. بدون تاريخ. . 106

عمرو ح�صن بدران: ال�صخ�صية الطموحة. القاهرة. الدار الذهبية. 2004م.. 107

عواطف عبد الرحمن: اإ�صكالية الإعالم التنموي يف الوطن العربي. القاهرة. دار الفكر العربي. 1985. . 108

عواطف عبد الرحمن: النظرية النقدية يف بحوث الإت�صال. القاهرة. دار الفكر العربي. 2002م. . 109

غازي اجلبوري: �صحفيون للبيع. بغداد. دار الر�صيد. 2004م.. 110

غ�صان �صنيوره: القيم الإخبارية يف ال�صورة ال�صحفية. بريوت. الوفاء للن�صر والتوزيع. 2006م.. 111

فاروق اأبو زيد: فن اخلرب درا�صة مقارنة بني �صحف املجتمعات املتقدمة والنامية. بريوت. دار ال�صروق. . 112
1981م.

فاروق اأبو زيد: ال�صحافة املتخ�ص�صة. القاهرة. عامل الكتب. 1986م.. 113

فاروق اأبو زيد: النظم ال�صحفية يف الوطن العربي. القاهرة. عامل الكتب. 1986م.. 114

فتحي الإبياري: الإعالم الدويل والدعاية. القاهرة. دار املعرفة اجلامعية. 1985م.. 115

العربية. . 116 النه�صة  دار  القاهرة.  ال�صحافة.  �صلطة  قانون  جوانب  لبع�س  حتليلية  درا�صة  فكري:  فتحي 
1987م.

فيليب دي طرازي: تاريخ ال�صحافة العربية. جملد 2. بريوت. دار �صادر. بدون تاريخ.. 117

كرم �صلبي: اخلرب ال�صحفي و�صوابطه الإ�صالمية. القاهرة. املطبعة الفنية. 1984م.. 118

كمال عرفات: علم املعلومات والإت�صال. القاهرة. املكتبة الأكادميية. 1995م.. 119

ليلى اأبو هديب: متطلبات املرحلة من ال�صحافة. بريوت. دار املنار. 2002م.. 120

حم�صن عبد احلميد القا�صي: ال�صحافة ودميوقراطية احلوار. اجلزائر. دار حراء. 2001م.. 121

حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي: خمتار ال�صحاح. بريوت. دار ومكتبة الهالل. 1983م. . 122

حممد بن �صعود الب�صر: امل�صئولية الإجتماعية يف الإعالم. الريا�س. عامل الكتب. 1999م.. 123

حممد ح�صام الدين: امل�صئولية الإجتماعية لل�صحافة. القاهرة. الدار امل�صرية اللبنانية. 2002م.. 124



- 265 -

حممد ح�صن الفقي: احل�صيلة اللغوية.. م�صادرها وتنميتها. القاهرة. الدار الع�صرية للن�صر والتوزيع. . 125
1982م.

حممد حمدان: الإعالم امللتزم. بريوت. دار الأ�صواء. 2004م.. 126

حممد الدروبي: ال�صحافة وال�صحفي املعا�صر. بريوت. املوؤ�ص�صة العربية. 1996م.. 127

حممد �صعد اإبراهيم: حرية ال�صحافة.. درا�صة يف ال�صيا�صة الت�صريعية وعالقتها بالتطور الدميوقراطي. . 128
القاهرة. دار الكتب العلمية للن�صر والتوزيع. 1999م.

حممد �صلماوي: حمرر ال�صوؤون اخلارجية. القاهرة. مطبعة اأطل�س. 1986م.. 129

ن�صر، . 130 دار  بدون  الإح�صاء. ج2. ط2. عمان.  مبادئ  وعدنان حممد عو�س:  �صالح،  اأبو  حممد �صبحي 
1982م.

حممد عبد احلميد: درا�صة اجلمهور يف بحوث الإعالم. مكة املكرمة. املكتبة الفي�صيلية. 1997م. . 131

حممد عبد احلميد: نظريات الإعالم واجتاهات التاأثري. القاهرة. عامل الكتب. 1998م.. 132

حممد عبد الغني ح�صن: مهارات قيادة الآخرين. القاهرة. مركز تطور الأداء. 1994م.. 133

األفاظ القراآن الكرمي. ج6. القاهرة. الهيئة امل�صرية العامة للكتاب. بدون . 134 حممد علي النجار: معجم 
تاريخ.

حممد فوؤاد عبد الباقي: املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي بحا�صية امل�صحف ال�صريف. القاهرة. . 135
دار احلديث. 1996م.

حممد لطفي عبد احلميد: الأحوال ال�صخ�صية يف الفقه الإ�صالمي. الإ�صكندرية. الدار اجلامعية للن�صر . 136
والتوزيع. 2003م.

حممد معو�س: اخلرب يف و�صائل الإعالم. القاهرة. دار الفكر العربي. 1994م.. 137

حممد منري حجاب: اأ�صلوب التحرير الإخباري. �صوهاج. مطبعة حم�صن. 1995م.. 138

حممد منري حجاب: املعجم الإعالمي. القاهرة. دار الفجر للن�صر والتوزيع. 2004م.. 139

حممد منري حجاب: املو�صوعة الإعالمية. ج4. القاهرة. دار الفجر للن�صر والتوزيع. 2003م.. 140

حممود اأدهم: الأ�ص�س الفنية للتحرير ال�صحفي العام. القاهرة. بدون دار ن�صر. 1984م.. 141

حممود اأدهم: مقدمة اإلى ال�صحافة امل�صورة.. ال�صورة ال�صحفية و�صيلة ات�صال. القاهرة. مطابع الدار . 142
البي�صاء. 1987م.

حممود خليل: ال�صحافة الإليكرتونية.. اأ�ص�س بناء الأنظمة التطبيقية يف التحرير ال�صحفي. القاهرة. . 143
العربي للن�صر والتوزيع. 1997م.

حممود فايد: كيف تقراأ �صحيفة. القاهرة. الهيئة امل�صرية العامة للكتاب. 1986م.. 144



- 266 -

حممود فهمي: الفن ال�صحفي يف العامل: القاهرة. دار املعارف. 1964م.. 145

مكتبة . 146 الريا�س.  القاهرة،  ط2.  �لعملية.  وتطبيقاته  �لإ�سالمي  �لإعــالم  �حلليم:  عبد  �لدين  حميي 
اخلاجني، دار الرفاعي. 1984م.

ال�صحوة . 147 دار  القاهرة.  ال�صحفي.  للمندوب  الإ�صالمية  وامل�صئولية  الإخبارية  ال�صحافة  مرعي مدكور: 
للن�صر. 1988م.

مروان فرحات: القيا�س والإختيار يف درا�صات حتليل امل�صمون. الإ�صكندرية. دار الوفاء للطباعة. 2003م.. 148

م�صطفى كامل ال�صيد: املجتمع وال�صيا�صة يف م�صر.. دور جماعات امل�صالح يف النظام ال�صيا�صي امل�صري . 149
1952-1980. القاهرة. دار امل�صتقبل العربي. 1983م.

)من . 150 اللبنانية  امل�صرية  الدار  القاهرة.  واملجتمع.  الإع��الم  اإم��ام:  علي  و�صلوى  احلديدي،  �صعيد  منى 
م�صروع مكتبة الأ�صرة(. 2004م.

منى ن�صر: اخلرب ال�صحفي. اأبو ظبي. مكتبة جرير. 2001م.. 151

نا�سر عبد �لوهاب: �لكامري� ل تكذب لكنه �لكمبيوتر. �لرباط. جمعية �لت�سوير �ل�سوئي. 2001م.. 152

نا�سر عبد �لوهاب: �ل�سورة �ل�سحفية كو�سيلة �إعالمية. �لرباط. جمعية �لت�سوير �ل�سوئي. 2004م.. 153

نبيل راغب: ال�صحافة ال�صفراء.. البذور والفروع. القاهرة. مكتبة غريب. 2004م.. 154

نبيل عزمي: ال�صحافة واملجتمع.. من امل�صئول عن النهو�س بالآخر. القاهرة. مكتبة الأجنلو امل�صرية. . 155
1993م. 

مكتبة . 156 م�صروع  )�صمن  للكتاب  العامة  امل�صرية  الهيئة  القاهرة.  املعلومات.  ع�صر  حتديات  علي:  نبيل 
الأ�صرة(. 2003م.

ن�صمة البطريق: الإعالم واملجتمع يف ع�صر العوملة. القاهرة. دار غريب. 2004م.. 157

ن�صر الدين لعيا�صي: و�صائل الإت�صال اجلماهريي واملجتمع.. اآراء وروؤى. اجلزائر. دار الق�صبة للن�صر. . 158
1999م.

نهال احل�صن: معايري اجلودة يف ال�صحافة احلديثة. بريوت. دار الوزان لل�صحافة والن�صر. 2002م.. 159

ال�صيا�صية . 160 للق�صايا  اجلامعي  ال�صباب  اإدراك  على  الإليكرتونية  لل�صحف  التعر�س  اأثر  ال�صفتي:  نوال 
العربية.. درا�صة ميدانية. القاهرة. جامعة القاهرة. 2001م.

نور اأحمد النادي: فن الإخراج ال�صحفي. عمان. دار ال�صفاء. 2003م.. 161

هاله عبد الواحد اجليار: العوملة والهوية الثقافية. القاهرة. دار بولق للن�صر. 2003م.. 162

هدى عبد ال�صتار ح�صني: ال�صحافة ال�صفراء وال�صحافة ال�صوداء. دم�صق. دار الوحدة للطباعة والن�صر. . 163
1998م.



- 267 -

ه�صام توفيق بحري: �صحافة الغد. القاهرة. دار املعارف. 2002م.. 164

هالل عز الدين: ال�صحافة وحتديات القرن احلادي والع�صرين. العني. دار الفالح. 2004م.. 165

يحيى اأبو بكر: حما�صن ا�صتخدام املعاين وم�صاوئه يف الإت�صال اجلماهريي والتفاهم الدويل. القاهرة. . 166
هيئة الإ�صتعالمات. بدون تاريخ. 

يو�صف خوري: اإدارة وكالت الأنباء. بريوت. الدار احلديثة. 2004م.. 167

املكتبة . 168 بريوت  الآيل.  التو�صيب  اإلى  اليدوي  التو�صيب  من  اليومية  ال�صحيفة  اخل��وري:  هنيني  يو�صف 
الي�صوعية. 1992م.

رابعا: ر�صائل جامعية غري من�صورة:

�صعيد الغريب النجار: اأثر التكنولوجيا يف تطوير فن ال�صورة ال�صحفية.. درا�صة مقارنة بني ال�صحف . 1
اليومية امل�صرية والعربية، ر�صالة دكتوراه غري من�صورة، كلية الإعالم، جامعة القاهرة. 1998م.

�صليمان �صالح: مفهوم حرية ال�صحافة.. درا�صة مقارنة بني جمهورية م�صر العربية واململكة املتحدة من . 2
1945- 1985، ر�صالة دكتوراه غري من�صوره. كلية الإعالم، جامعة القاهرة. 1992م. 

يف . 3 تطبيقية  درا�صة  التنموية..  ال�صيا�صات  اإط��ار  يف  امل�صرية  ال�صحافة  يف  الأخبار  قيم  بخيت:  �صيد 
ال�صحف القومية واحلزبية خالل 1987م -1990م، ر�صالة دكتوراه غري من�صوره. كلية الإعالم، جامعة 

القاهرة، 1996م.

ال�صحافتني . 4 يف  اخل��ربي  والتقرير  اخلربية  الق�صة  لفني  مقارنة  درا�صة  قطب:  احلميد  عبد  �صيم 
الأمريكية وامل�صرية بالتطبيق على جملتي تامي واأكتوبر، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الإعالم، 

جامعة القاهرة، 1994م.

طه عبد العاطي جنم: التوجهات الأيديولوجية ومعاجلة ال�صحافة امل�صرية للحريات ال�صيا�صية.. درا�صة . 5
يف الفرتة من 1919-1989، ر�صالة دكتوراه غري من�صوره، كلية الآداب جامعة الإ�صكندرية. 1995م.

غري . 6 دكتوراه  ر�صالة  امل�صرية،  ال�صحافة  يف   بالإت�صال  للقائم  الإخبارية  املمار�صة  زلطه:  اهلل  عبد 
من�صوره، ق�صم الإعالم، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، 1997م.

فوؤاد اأحمد �صليم: العنا�صر التيبوغرافية يف ال�صحف امل�صرية.. درا�صة مقارنة بني ال�صحف اليومية . 7
امل�صرية يف عام 1977، ر�صالة دكتوراه غري من�صورة، كلية الإعالم، جامعة القاهرة. 1981م.

كرم �صلبي: �صحافة ثورة يوليو.. موقف �صحافة الثورة من قيمة الدميوقراطية يف الفرتة من 1952م – . 8
1960م، ر�صالة دكتوراه غري من�صوره، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، 1980م.

احلزبية . 9 لل�صحف  مقارنة  درا�صة  احلزبية..  ال�صحافة  ال�صحفي يف  التحرير  فن  قابيل:  كمال حممد 
والقومية يف الفرتة من 1977م – 1987م، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الإعالم، جامعة القاهرة. 

1989م.



- 268 -

حممد �صربي فوؤاد النمر: �صراع القيم الفردية والإجتماعية واأثرها على امل�صاركة الإجتماعية، ر�صالة . 10
ماج�صتري غري من�صورة، معهد الدرا�صات الإجتماعية، جامعة الإ�صكندرية. 1988م.

ر�صالة . 11 خا�صة،  القوى  واألعاب  عامة  الريا�صية  الثقافة  ن�صر  يف  ال�صحافة  دور  الإم��ام:  حممد  مديحه 
دكتوراه غري من�صورة، كلية الرتبية الريا�صية بنات، جامعة الإ�صكندرية. 1997م.

وليد حممد وادي النيل: عالقة الإت�صال ال�صخ�صي بني املراهقني لإكت�صاب املعرفة من ال�صحف، ر�صالة . 12
ماج�صتري غري من�صوره، معهد الدرا�صات العليا للطفولة، جامعة عني �صم�س. 2000م. 

خام�صا: مراجع مرتجمة:

اإدوارد واكيم: مقدمة اإلى و�صائل الإت�صال. القاهرة. الأهرام. 1981م.. 1

اإيلني اأ. هات: الإعالم بني الدور الأخالقي والإ�صتثمار املايل، ترجمة �صو�صن رحباين. بريوت. املوؤ�ص�صة . 2
العربية. 2003م.

توم ماكيالن: اأخالقيات جوديث ميلر، ترجمة جزيل نقول. بريوت. دار العودة للن�صر. 2006م. . 3

توما�س فرانك: الأخبار ليل نهار، ترجمة رباح اأبو خلدون. عمان. دار يافا للن�صر. 2000م.. 4

الإليكرتوين، ترجمة . 5 والإ�صتعمال  العاملي اجلديد  النظام  الدويل اجلديد بني  الإعالم  توما�س ماكفيل: 
عبد اهلل الكندي. م�صقط. بدون نا�صر. 2004م.

جان لري بنجامان: احلكومة والإعالم.. حتديد العالقة، ترجمة قناة اجلزيرة. الدوحة. قناة اجلزيرة . 6
الف�صائية. 2004م.

جوزيف ل. وليام: اإعالم ع�صر العوملة.. الإنرتنت واملحمول والف�صائيات، ترجمة نان�صي �صمعون. بريوت. . 7
دار اجلبل للطباعة والن�صر. 2004م.

جون تاري: اأزمة امل�صداقية يف ال�صحافة الإليكرتونية، ترجمة اأحمد الرحبي. م�صقط. الوطن للن�صر. 2003م.. 8

للن�صر . 9 العربية  ال��دار  القاهرة.  ال��روؤوف.  عبد  كمال  ترجمة  ال�صحافة.  اأخالقيات  هوتلنغ:  ل.  جون 
والتوزيع. 1993م.

جون ماك�صويل هاملتون، وجورج اأ. كرمي�صكي: �صناعة اخلرب يف كوالي�س ال�صحافة الأمريكية، ترجمة . 10
اأحمد حممود. القاهرة. دار ال�صروق. 2000م.

جون هوننربج: �ل�سحفي �ملحرتف، ترجمة مي�سيل تكال. ط4. القاهرة. موؤ�ص�صة �صجل العرب. 1982م.. 11

الوطنية . 12 تون�س.  ال�صابع(.  الفن  الواحد خليل )�صل�صلة  النجوم، ترجمة عبد  جوناثان دوجل�س: �صحافة 
للن�صر، 1991م.

الفرات . 13 دار  بغداد.  والربيطانية.  الأمريكية  ال�صحافتني  يف  غريب  اأبو  �صجن  اأخبار  ويلزز:  جونوثان 
للن�صر. 2004م.



- 269 -

دافيد بوتو: خمربو ال�صحف، ترجمة حممد م�صطفى غنيم. القاهرة. دار الفكر العربي. 1960م.. 14

دافيد �س. برودر: وراء ال�صفحة الأولى، ترجمة عبد القادر عثمان. عمان. مركز الدرا�صات الأردين. . 15
1991م.

رجي�س دوبريه: ال�صلطة الفكرية يف فرن�صا، ترجمة جورج �صلهوب. بريوت. 2001م.. 16

الدميوقراطيات . 17 يف  ال�صحافة  حلرية  مقارنة  درا�صة  واملمار�صة..  ال�صحافة  قانون  كوليفر:  �صاندرا 
الأوروبية وغري الأوروبية، ترجمة �صهام عبد ال�صالم. القاهرة. منظمة حقوق الإن�صان، بدون تاريخ. 

�صرييل بياجي: املقابلة ال�صحفية، ترجمة كمال عبد الروؤوف. القاهرة. اجلمعية امل�صرية لن�صر الثقافة . 18
العاملية. 1991م.

كارول ريت�س: كتابة الأخبار والتقارير ال�صحفية، ترجمة عبد ال�صتار جواد. العني. دار الكتاب اجلامعي. . 19
2002م.

اإلى ال�صحافة.. جولة يف قاعة التحرير.. ترجمة حمدي عبا�س. . 20 ليونارد راي تيل، ورون تيلور: مدخل 
القاهرة، الكويت، لندن، الدار الدولية للن�صر والتوزيع. 1990م.

مار�صيل �صوت: كيف تطورت ال�صحافة تبعًا لتطور املعلوماتية يف ف�صاء الإعالم، ترجمة خريه بن عبد . 21
احل�صيب. اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. 1998م.

مايكل هوج: ال�صحفي املتجول، ترجمة عالية خليل. العني. دار الفالح. 1996م. . 22

هربرت �صيللر: املتالعبون بالعقول، ترجمة عبد ال�صالم ر�صوان )�صل�صلة عامل املعرفة(. الكويت. املجل�س . 23
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1986م.

�صاد�صا: مقالت ودرا�صات يف املطبوعات الدورية:

واآراء، . 1 ق�صايا  بباب  من�صور  يو�صف،  بقلم حم�صن  مقال  الإع��الم،  واأجهزة  التعبري  العالقات بني حرية 
�صحيفة الأهرام، العدد 43021، تاريخ 2004/9/19م.

تاريخ . 2  ،43128 رق��م  ع��دد  الأه���رام،  جريدة  ه��وي��دي،  فهمي  بقلم  مقال  بالإنقرا�س،  مهددة  مهنة 
2005/1/4م.

�ل�سغوط �ملهنية و�لإد�رية على �لقائم بالإت�سال، �إعد�د �سعيد حممد �ل�سيد، در��سة من�سورة يف �ملجلة . 3
العلمية لكلية الإعالم، جامعة القاهرة، عدد1، تاريخ يوليو 1989م.

اإحتاد . 4 الإعالمية،  الدرا�صات  جملة  احللو،  ماجد  درا�صة  الإع��الم:  يف  واحل��ق  اخل�صو�صية  يف  احلق 
ال�صحفيني العرب، العدد 48، يونيو – �صبتمرب 1987م.

القب�س على ع�صرات ال�صفحيني الأمريكيني لرف�صهم الك�صف عن م�صادرهم. اإعداد منى بكر، جملة . 5
روزا اليو�صف. العدد 4011، تاريخ 23-2005/4/29م.



- 270 -

�صالح، . 6 علي  حممد  بقلم  للمحررين  و�صابط  للقراء  حمامي  الإع��الم  و�صائل  داخل  ال�صحفي  املراقب 
جريدة ال�صرق الأو�صط اللندنية، العدد رقم 9594، بتاريخ 2005/3/5م.

�صابعا: مراجع اإليكرتونية:

املو�صوعة ال�صعرية الإليكرتونية )ديوان اأبي العتاهية( اأبو ظبي، مركز احل�صارة.. 1

ثامنا: امل�صادر الأجنبية:
1. Allen Hutt and Bob James: Newspaper Design Today. London. Land Hamphries Pub-

lishers ltd. 1989.

2. Brian Brooks: News Reporting and Writing. Newyourk. Martin’s Press. 1992.

3. Cottanah Norman: Editorial Writer. 4th edition. London. Longman.1995.

4. Geneva Holster: Eyes on News. NewYourk. Poyrter Institute for Media Studies. 2003.

5. Goe Hunter: USA Journalism. New York. The Modern Links Co. 2002..

6. George Hough: News Writing 4th edition. Boston Hought on Mifflin Company. 1991.

7. Games Glen Stovall: writing for the mass media, New York, Pearson Education, Copy 
4, 2012,.

8. Joe Tony: Modern Newspaper Editing. New York. Holl. Rinehort and Winston. 2004.

9. John Hartly: Understanding News. London. Methilen. 1982..

10. Joie Mazino: Media and Terrorism. New Yourk. Harce Far Publishing. 2002.

11. Lary Admond: News Coverage in Iraq During the War. Poston. Macmillan Co. 2004. 

12. Melvin Mencher: Basic Media Writing 4th. Brown and Benchmarks Publishers. Wis-
conson. 1993. 

13. Sheldon Ramprant and John Stuber: Weapons of Mass Deception. The uses of Propa-
ganda in Bush’s war on Iraq. New York. Tarcher/ Penguin. 2004. 

14. . Tom William: The News Editing In The Sunday Newspapers, Theory and Practice. 
London. Frank Jofkins. 2005.

15. Oliver Barrett and Terhi Rantanen. Globalization of News. London. Sage Publica-
tions. 1998.

16. William Melz: News Writing From Lead To End. New Jersy. Printce Hall Engle 
Weed. Cliffs1990.



- 271 -

تا�صعا: روابط مواقع اإليكرتونية:
17. Htt://aljazeera.net

18. htt://www11press.com

19. htt://dia.net.com

20. Wikipedia.org

21. htt://uqu.edu.sa

22. htt://yomjaded.kenanaonline.com

23. htt://journalismcources.com





- 273 -

اإ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث
اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية

�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم

2000ح�صة العو�صيالبدء من جديد1 

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2 

2000د. ح�صن ر�صيداأ�صوات من الق�صة الق�صرية يف قطر3 

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليايل4 

2000جا�صم �صفرقالت �صتاأتي5 

2001فاروق يو�صفغنج الأمرية النائمة6 

2001�صعاد الكواريوريثة ال�صحراء7 

2001اأحمد ال�صديقيويخ�صر غ�صن الأمل8 

2001حمد حم�صن النعيميب�صتان ال�صعر9 

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10 

2001د. ح�صام اخلطيبالأدب املقارن من العاملية اإلى العوملة11 

2001د. ح�صن ر�صيداحل�صن البارد12 

2001خالد عبيدان�صحابة �صيف �صتوية13 

2001اأمري تاج ال�صر�صرية الوجع14 

2001ح�صة العو�صيوجوه خلف اأ�صرعة الزمن15 

2001غازي الذيبةحافة املو�صيقى16 

2001د. هيا الكواريق�ص�س اأطفال17 

2001د. اأحمد عبد امللكاأوراق ن�صائية18 

2001اإ�صماعيل ثامرالفريج19 

–  ج202  2002د. اأحمد الدو�صريالأعمال ال�صعرية الكاملة ج1 

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21 
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم

2002خليفة ال�صيدق�ص�س وحكايات �صعبية22 

2002�صدى احلرمانرحلة اأيامي23 

2002عبد الرحيم ال�صديقيجرح وملح24 

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25 

2002د. اأحمد عبد امللكدرا�صات يف الإعالم والثقافة والرتبية26 

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنرث العربي القدمي27 

2002جا�صم �صفركاأن الأ�صياء مل تكن28 

2002عبد ال�صالم جاد اهللنعا�س املغني29 

2002د. زكية مال اهللمدى30 

2002خليل الفزيعقال املعنى31 

2002د. عوين كروميامل�صرح الأملاين املعا�صر32 

2002حممد ريا�س ع�صمتامل�صرح يف بريطانيا33 

2002ح�صن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�صعرية املختارة34 

2003د. �صالح الق�صبم�صرح ال�صورة بني النظرية والتطبيق35 

2003�صيتة العذبةالنوافذ ال�صبع36 

2003جمال فايزالرحيل وامليالد37 

2003د. كلثم جرباأوراق ثقافية38 

2003علي الفيا�س/ علي املناعيبدائع ال�صعر ال�صعبي القطري39 

2003ظافر الهاجري�صبابيك املدينة40 

2003د. �صعاع اليو�صفح�صارة الع�صر احلديث41 

2003غامن ال�صليطياملرتا�صقون »م�صرحية«42 

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف اأ�صعار ال�صياب43 

2003�صنان امل�صلماين�صحائب الروح44 

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية45 
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم

2003خالد البغداديذاكرة الإن�صان واملكان46 

2003عبد اهلل فرج املرزوقياإبراهيم العري�س �صاعرًا47 

2004اإبراهيم اإ�صماعيلال�صحافة العربية يف قطر48 

2004علي مريزااأم الفواجع49 

2004وداد عبداللطيف الكواري�صباح اخلري اأيها احلب50 

اإبراهيم اإ�صماعيل ال�صحافة العربية يف قطر »مرتجم اإلى الإجنليزية«51 
2004)ترجمة / النور عثمان(

2005علي عبد اهلل الفيا�سلآلئ قطرية52 

2005مبارك بن �صيف اآل ثاينالأعمال ال�صعرية الكاملة53 

2005دلل خليفةالتفاحة ت�صرخ.. اخلبز يتعرى54 

2005عبد العزيز الع�صريياإدارة التغيري55 

2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيال�صعر احلديث يف قطر56 

2005خليفة ال�صيدال�صرح املخت�صر يف اأمثال قطر57 

2005خالد زيارةلوؤلوؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�صرين58 

2005حممد اإبراهيم ال�صادةعلى رمل اخلليج59 

)م�صابقة الق�صة الق�صرية اإبداعات خليجية60
2005لدول جمل�س التعاون(

2005د. ح�صام اخلطيبالأدب املقارن و�صبوة العاملية61 

2005د. موزة املالكيمهارات الإر�صاد النف�صي وتطبيقاته62 

2005نورة حممد اآل �صعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63 

2005د. اأحمد عبد امللكاملعري يعود ب�صريًا64 

2005ح�صن توفيقوردة الإ�صراق65 

2005ح�صة العو�صيجماديفي66 

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�صعرية الكاملة ج671 
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم

راجنيت هو�صكوتياأ�صباب لالنتماء68
2005ترجمة: ظبية خمي�س

2005ب�صرى نا�صرتباريح النوار�س69 

2005د. ح�صن ر�صيداملراأة يف امل�صرح اخلليجي70 

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�صية71 

د. اأنور اأبو �صويلمتطور التاأليف يف علمي العرو�س والقوايف72 
2005د. مرمي النعيمي

2005اأمري تاج ال�صراأحزان كبرية73 

2005عيد بن �صلهام الكبي�صيالديوان ال�صعبي74 

2006علي بن خمي�س املهنديذاكرة الذخرية75 

2006با�صم عبود اليا�صريجتليات الق�س “مع درا�صة تطبيقية يف الق�صة القطرية”76 

2006د. اأحمد �صعد�صمط الدهر »قراءة يف �صوء نظرية النظم«77 

2006خولة املناعيكان يا ما كان78 

2006د. ح�صن ر�صيدالظل والهجري »ن�صو�س م�صرحية«79 

2006جمموعة موؤلفنيالرواية والتاريخ80 

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�صابهة »ق�ص�س ق�صرية«81 

2006د. يون�س لوليديامل�صرح واملدينة82 

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�صعرية الكاملة ج832 

2006ح�صة العو�صيالدفرت امللون الأوراق84 

2006ن�صرين قفةالظل واأنا85 

2006�صفاء العبدحقيبة �صفر86 

 87)Gulf 2006غامن ال�صليطيم�صرحيات قطرية )اأجماد يا عرب - هلو

–  الهوية - العوملة(88  2006د. اإ�صماعيل الربيعيالعامل وحتولته ) التاريخ 

2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة »ن�صان م�صرحيان«89 
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم

2006مرمي النعيميحكاية جدتي90 

2006اإمام م�صطفى�صورة املراأة يف م�صرح عبدالرحمن املناعي91 

2007ح�صن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92 

2007حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة “مرتجم اإلى الفرن�صية”93 

2007خالد البغداديالفن الت�صكيلي القطري.. تتابع الأجيال94 

2007حمد الفرحان النعيميدرا�صة يف ال�صعر النبطي95 

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مرتجم اإلى الإجنليزية«96 

2007د. كلثم جربوجع امراأة عربية »مرتجم اإلى الإجنليزية«97 

2007�صالح اجليدةاخليل.. ريا�صة الآباء والأجداد98 

2008د. مرمي النعيميالنقد بني الفن والأخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري99 

2008ح�صني اأبو بكر املح�صاروداع الع�صاق100 

2008د. لطيفة ال�صليطيالوزة الك�صولة101 

2008خليفة ال�صيد حممد املالكياملهن واحلرف وال�صناعات ال�صعبية يف قطر102 

2008خولة املناعيالع�صر الأوائل.. رائدات الفن الت�صكيلي يف قطر103 

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى104 

2008د. عبد القادر حمود القحطايندرا�صات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�صر105 

د. جا�سم عبد �هلل �خلياطال�صالحف البحرية يف دولة قطر106
2008د. حم�صن عبد اهلل العن�صي

جتليات اللون يف ال�صعر العربي احلديث يف الن�صف الثاين 107 
2008د. ماجد فار�س قاروطمن القرن الع�صرين

2009د. زكية مال اهللاملو�صوعة ال�صيدلنية108 

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجةاملدار�س امل�صرحية منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�صر109 

2009علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة110 

2009د. اإبراهيم اإ�صماعيل�صورة الأ�صرة العربية يف الدراما التلفزيونية111 
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم

 د. ربيعة الكواريدور الدراما القطرية يف معاجلة م�صكالت املجتمع112 
2009د. �صمية متويل عرفات

2009اإ�صماعيل تامرديوان الغربة113 

2009خالد �صامل الكلبايناحلب والعبودية يف م�صرح حمد الرميحي114 

2010حمد الرميحيق�صة حب طبل وطارة »مرتجم اإلى الإجنليزية«115 

2010د. ح�صن املخلفالرتاث وال�صرد116 

2010حتقيق: د. حممود الر�صواينديوان الأع�صى )جزاآن(117 

2010لولوة ح�صن العبداهللتوظيف الرتاث يف �صعر �صميح القا�صم118 

اإر���ص��ادي 119  برنامج  وفاعلية  الأب��ن��اء  اإل��ى  الوالدين  اإ���ص��اءة 
2010اأمل امل�صلماينلعالجها

2010يا�صني الن�صري�صحنات املكان120 

2010عبدالكرمي قا�صم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان121 

2010ح�صن توفيقاأزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�صياب122 

2010د. با�صم عبود اليا�صريو�صاح اليمن )درا�صة  يف موروثه ال�صعري(123 

2011ندى لطفي احلاج ح�صنيقطر الندى124 

2011ف�صل احلاج عليالوحي الثائر “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”125 

2011اجليلي �صالح الدين�صيء من التقوى “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”126 

2011حممد عثمان كجراييف مرايا احلقول “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”127 

2011م�صطفى طيب الأ�صماءاملغاين “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”128 

2011اأبو القا�صم عثمانعلى �صاطئ ال�صراب “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”129 

2011ال�صيخ عثمان حممد اأون�صةديوان اأم القرى “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”130 

2011حممد عثمان عبدالرحيميف ميزان قيم الرجال “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”131 

2011د. �صعد الدين فوزيمن وادي عبقر “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”132 

2011ح�صني حممد حمدنا اهلل�صّبابتي “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”133 
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2011حممد املهدي املجذوبغارة وغروب “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”134 

2011د. حميي الدين �صابرمن الرتاب “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”135 

2011حممد حممد علياملجموعة ال�صعرية الكاملة “�صل�صلة �صعراء من ال�صودان”136 

12012. د. رعد ناجي اجلدهالنظام الد�صتوري يف دولة قطر137 

2012اإ�صماعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية138 

2013حممد اإبراهيم ال�صادةال�صردية ال�صفاهية139 

2013خليل الفزيعحادي العي�س140 

2013د. هند املفتاحهموم يف الإدارة141 

2013عبدالرحمن املناعيهال�صكل يا زعفران )م�صرحيتان باللهجة العامية(142 

2013عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر143 

2013حممد قجةالقد�س يف عيون ال�صعراء144 

2013ح�صني اجلابرامل�صورون يف قطر145 

2013ب�صرى نا�صرعناكب الروح146 

اخلليج العربي147
2013د. م�صطفى عقيل اخلطيبدرا�صات يف الأ�صول التاريخية والتطور ال�صيا�صي

2013�صو�صن ع�صفورفّن الر�صم عند الأطفال: جمالّياته ومراحل تطوره148 

2013اأحمد حممد ال�صديقواحات وظالل149 

2014ح�صن توفيقحلم يتفتح يف �صخر150 

2014حممد ابراهيم ال�صادةانا�صيد البالبل151 

2014عبد اهلل ال�صاملعيوب ال�صعر 152 

2014اأحمد من�صور حممد عليامل�صكالت العملية يف املناق�صات واملزايدات153 
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